
HUYỆN ỦY TÁNH LINH                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      BAN TỔ CHỨC

         *                      Tánh Linh, ngày 04 tháng 3 năm 2022
    Số 30-TB/BTCHU

THÔNG BÁO
về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại 

cơ quan Huyện đoàn Tánh Linh năm 2022
-----

Thực hiện  Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; Thông báo số 109-TB/BTCTU, ngày 01/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy
về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng,
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2022; Công văn
số 708-CV/HU, ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai việc
tuyển dụng công chức vào làm việc tại Huyện đoàn năm 2022. 

Ban Tổ chức Huyện ủy thông báo nội dung tuyển dụng công chức vào làm
việc tại cơ quan Huyện đoàn năm 2022, cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển: 

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành
xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị
áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ
sở giáo dục bắt buộc. 
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II. Nhu cầu tuyển dụng:

1. Vị trí việc làm cần tuyển: Chuyên viên Huyện đoàn Tánh Linh.

2. Chỉ tiêu cần tuyển: 01 người.

3. Trình độ chuyên môn cần tuyển: 

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Chuyên ngành cần tuyển: Luật; các ngành khoa học, xã hội và nhân văn;
Kinh tế; Hành chính; Quản lý nhà nước; Công tác xây dựng đảng.

4. Yêu cầu, tiêu chuẩn khác của vị trí cần tuyển: 

- Độ tuổi: Không quá 25 tuổi. Đối với các đối tượng có thời gian công tác ở
Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể yêu cầu độ tuổi
không quá 28.

- Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác
đoàn, hội, đội (Có Giấy chứng nhận bồi dưỡng hoặc là Ủy viên Ban Chấp hành Chi
đoàn, Đoàn cơ sở).

III. Đăng ký dự tuyển:

1. Nộp và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu
đính kèm), lệ phí dự tuyển tại Ban Tổ chức Huyện ủy và 03 phong bì gửi đảm bảo
ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận.

Những lưu ý dành cho người đăng ký dự tuyển như sau:

- Phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính
đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin
trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả
mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 vị trí việc làm cần tuyển trong kỳ tuyển
dụng. 

- Đến thời điểm hết thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, những trường hợp
chưa được cấp bản chính các văn bằng, chứng chỉ sẽ không đủ điều kiện tham gia
kỳ tuyển dụng.

b) Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu còn thiếu thông tin thì người
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được phân công tiếp nhận phải hướng dẫn ngay để người đăng ký dự tuyển bổ
sung. Khi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có biên nhận. Trường hợp không bổ
sung hoặc không điền đầy đủ thông tin thì không nhận phiếu.

c) Sau khi hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Tổ chức Huyện ủy
đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Tổ kiểm tra phiếu để kiểm tra thông
tin của người đăng ký dự tuyển; xác định người đủ điều kiện dự tuyển; đồng thời
chịu trách nhiệm giải quyết, trả lời các thắc mắc, khiếu nại của người dự tuyển đối
với việc xác định người đủ điều kiện dự tuyển.

d) Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh.

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Thời gian tiếp nhận phiếu: Từ ngày 04/3/2022 đến hết ngày 30/3/2022.

b) Địa điểm tiếp nhận phiếu: Ban Tổ chức Huyện ủy Tánh Linh.

c) Người tiếp nhận phiếu: Đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Chuyên viên
Ban Tổ chức Huyện ủy; Số điện thoại: 0946 037749. 

IV. Nội dung, hình thức tuyển dụng:

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung. 

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính nên không có phần thi tin
học.

b) Nội dung thi gồm 02 phần, thời gian thi như sau:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị,
tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành
chính Nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực.
Thời gian thi 60 phút. 

- Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh), 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.
Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở
trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị
trí việc làm dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so
với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển
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do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

d) Kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính tại vòng 1 được xác định theo số
câu trả lời đúng cho từng phần thi tại khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu trả
lời trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi phỏng vấn tiếp tại vòng 2.
Kết quả thi tại vòng 1 được thông báo cho thí sinh biết ngay sau khi làm bài thi
trên máy vi tính. Không phúc khảo đối với kết quả thi trắc nghiệm tại vòng 1 trên
máy tính.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của
người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.

d) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm. Không phúc khảo đối với kết quả
thi phỏng vấn tại vòng 2.

Ban Tổ chức Huyện ủy Thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và
những người quan tâm được biết./.
Nơi nhận:                                                                                   TRƯỞNG BAN
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo),                                                                      
- UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - XH huyện,
- Các cơ quan, đơn vị khối Đảng,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Phòng Nội vụ huyện,                                                                     Lưu Đức Vinh
- Lưu Ban Tổ chức Huyện ủy (30).                              
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