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KẾ HOẠCH
Tuyển dụng viên chức năm 2021
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với
viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Ủy ban nhân dân cấ p huyện năm 2021;
Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức
năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Nhằm tuyển dụng viên chức cho đơn vị theo vị trí việc làm đã xây dựng,
đảm bảo năng lực chuyên môn phù hợp, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp do nhà nước quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công
tác được giao, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính
trị của đơn vị.
2. Yêu cầu
Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc
làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, biên chế được giao năm 2021 và quỹ
tiền lương của đơn vị sự nghiệp.
Tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và
đúng pháp luật. Việc tuyển dụng phải bảo đảm tính cạnh tranh, tuyển chọn đúng
người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tiến độ, thời gian thực hiện
- Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức thông qua danh sách thí sinh dự thi
tuyển và Danh mục tài liệu ôn tập: Trước ngày 20/7/2021.
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- Trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện thi
tuyển viên chức: Trước ngày 22/7/2021.
- Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức: Ngày 21/7/2021.
- Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh dự thi vòng 01: Trước ngày
26/7/2021.
- Tổ chức thi vòng 01: Dự kiến ngày 07/8/2021.
- Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh dự thi vòng 02: Ngày
11/8/2021.
- Tổ chức thi vòng 02: Dự kiến ngày 14/8/2021 (thi thực hành)
- Trình phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức: Ngày 26/8/2021.
- Thông báo kết quả trúng tuyển: Trước ngày 27/8/2021.
- Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: 30 ngày, từ ngày 27/8-27/9/2021.
- Quyết định tuyển dụng: Ngày 01/10/2021.
2. Dự kiến địa điểm tổ chức thi tuyển
Địa điểm tổ chức thi vòng 01, vòng 02: Trường Trung học cơ sở Quang
Lang, huyện Chi Lăng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ
Cơ quan Thường trực, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kỳ
tuyển dụng viên chức năm 2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả.
2. Trung tâm Y tế
Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan
đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ
chức kỳ thi.
3. Trường Trung học cơ sở Quang Lang
Phối hợp với Phòng Nội vụ đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần
thiết để tổ chức kỳ thi.
4. Công an huyện
Bố trí lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự và giám sát kỳ thi đảm
bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật.
5. Điện lực Chi Lăng
Đảm bảo nguồn điện lưới để tổ chức kỳ thi (nơi tổ chức làm đề thi, địa
điểm tổ chức kỳ thi,...).
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Căn cứ Kế hoạch này Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 tổ chức
triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ
quan, đơn vị phản ánh về Phòng Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem
xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng;
- Phòng Nội vụ; phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Công an huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Điện lực Chi Lăng;
- Trường THCS Quang Lang;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, HS TDVC.
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