
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-UBND          Cẩm Thủy, ngày       tháng  8  năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Cẩm Thuỷ 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công 

văn số 11646/UBND-THKH, ngày 09 tháng 8 năm 2022 về việc chấp thuận Kế 

hoạch tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Cẩm Thuỷ; trên cơ sở Kế 

hoạch số 144/KH-UBND ngày 13/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy 

về việc tiếp nhận công chức xã, viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc huyện vào làm 

công chức UBND huyện Cẩm Thủy năm 2022. 

 UBND huyện thông báo tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Cẩm 

Thuỷ, như sau:  

1. Chỉ tiêu tiếp nhận  

Tổng chỉ tiêu: 03 người.  

2. Vị trí việc làm tiếp nhận vào làm công chức  

- Quản lý Tài chính-Ngân sách, thuộc Phòng Tài chính-Kế hoạch: 01 người. 

- Theo dõi xây dựng Nông thôn mới, thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn: 01 người.  

- Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội: 01 người. 

3. Đối tượng tiếp nhận 

Viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; công chức cấp xã. 

4. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận 

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo 

quy định tại khoản 2, Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.  

b) Yêu cầu cụ thể của vị trí tiếp nhận:  

- Quản lý Tài chính - Ngân sách, thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch: Đảm 

bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên theo quy 

định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Nội vụ 

1796 10/08/2022 2 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp 

lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức 

chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên 

thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán; Tài chính; Ngân hàng.  
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- Theo dõi xây dựng Nông thôn mới, thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên 

viên theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ 

trưởng Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối 

với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn 

thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc 

chuyên ngành: Lâm học; Trồng trọt; Thủy lợi; Chăn nuôi; Thú y.  

- Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên 

theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với 

các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn 

thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành hoặc 

chuyên ngành: Công tác xã hội; Bảo hiểm; Quản trị nhân lực. 

5. Hình thức tiếp nhận 

Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ; Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 

07/6/2017 và Điều 3 Quyết định số 29/2020/QĐ�UBND ngày 03/7/2020 của 

UBND tỉnh. 

6. Hồ sơ của người được tiếp nhận vào làm công chức, gồm:  

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ. 

* Lưu ý: Ngoài phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển trình các loại hồ 

sơ sau để Hội đồng kiểm tra, sát hạch kiểm tra, gồm:  

- Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị nơi công tác. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự 

tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

- Bản sao Giấy khai sinh. 

- Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan 

có thẩm quyền chứng thực. 

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 

ngày trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp. 

- Bản nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất 

chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá 
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trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác 

nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác. 

* Người đăng ký tiếp nhận vào làm công chức phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. 

Các trường hợp khai không đúng, giả mạo hồ sơ sẽ bị huỷ kết quả dự tuyển và 

xử lý theo quy định của pháp luật.  

 7. Thời gian, địa điểm thu hồ sơ 

 a) Thời gian thu hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có Thông báo 

tiếp nhận vào làm công chức của UBND huyện (nhận hồ sơ trong giờ hành 

chính các ngày làm việc). 

 b) Địa điểm nhận hồ sơ 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân An, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 02373 876 165. 

8. Lệ phí đăng ký dự tuyển.  

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu: 

500.000đồng/ bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

9. Nội dung kiểm tra, sát hạch 

Tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức được thực hiện 

theo 02 vòng, như sau: 

9.1. Vòng 1 

- Kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của 

người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu 

đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. 

9.2. Vòng 2. Tổ chức sát hạch bằng hình thức phỏng vấn về trình độ hiểu 

biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. 

a) Điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100 điểm, trong đó: Kiến 

thức chung là 30 điểm; kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ là 70 điểm. 

b) Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, 

người dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị). 

c) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

10. Xác định người trúng tuyển tiếp nhận vào làm công chức 
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Điểm để xác định người trúng tuyển tiếp nhận vào làm công chức, như sau:  

- Kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 phải đạt từ 50 điểm trở lên  thì mới 

được đưa vào danh sách để xét trúng tuyển tiếp nhận vào làm công chức. 

- Lấy theo thứ tự từ người có điểm cao xuống thấp trong phạm vị chỉ tiêu 

tiếp nhận vào làm công chức. 

- Trường hợp có 02 người trở lên có điểm xét tuyển bằng điểm nhau thì 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định người 

trúng tuyển. 

11. Thời gian và địa điểm xét tuyển 

- Thời gian thực hiện việc kiểm tra, sát hạch: Dự kiến từ ngày 27/8/2022 

đến ngày 10/9/2022, 

- Địa điểm kiểm tra, sát hạch. Phòng họp số 01 và số 02 UBND huyện 

Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. 

Mọi chi tiết được niêm yết tại phòng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Cẩm Thủy; Trang thông tin điện tử của 

huyện, địa chỉ: camthuy.thanhhoa.gov.vn. 

Thí sinh đăng ký dự tuyển tiếp nhận vào làm công chức cần thường xuyên 

theo dõi thông báo về thời gian kiểm tra, sát hạch và các nội dung có liên quan 

trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Cẩm Thuỷ.  

Trên đây là thông báo tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Cẩm 

Thuỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện; Trung tâm Văn hóa Thông tin 

thể thao&Du lịch thông báo công khai trên sóng phát thanh của huyện; Ban Biên 

tập website Cẩm Thủy đăng tải kịp thời trên trang thông tin điện tử của huyện; 

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

niêm yết công khai tại cơ quan, đơn vị, đồng thời thông báo công khai trên hệ 

thống loa truyền thanh của xã, thị trấn để nhân dân biết, thực hiện và giám sát 

việc thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TTr Huyện ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Bộ phận một cửa UBND huyện (tiếp nhận hồ sơ); 

- Các xã, thị trấn (thông báo); 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan; 

- Cổng thông tin điện tử huyện, trung tâm VHTTTT&DL  

(Thông báo và đưa tin); 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Hoài 
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