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THÔNG BÁO  

Tuyển dụng công chức tại các cơ quan chuyên môn  

thuộc UBND huyện Tủa Chùa 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; 

Căn Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 

31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP 

ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong 

cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của 

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức; Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-

BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng 

và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 

03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong 

cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1132/SNV-TCCC ngày 30/7/2015 của Sở Nội vụ 

hướng dẫn một số nội dung trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức; 

Hướng dẫn số 1638/SNV-CCVC ngày 07/10/2016 của Sở Nội vụ hướng dẫn thủ 

tục, trình tự tuyển dụng công chức, viên chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị; 

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-SNV ngày 19/12/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng công chức tại các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện Tủa Chùa; 

UBND huyện Tủa Chùa thông báo tuyển dụng công chức tại các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện Tủa Chùa, cụ thể như sau: 
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I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của công 

chức ngạch chuyên viên, vị trí việc làm cần tuyển dụng theo quy định, cụ thể: 

1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

2. Đủ 18 tuổi trở lên; 

3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Giáo dục tiểu học; 

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số 

do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp; 

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 

tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 

hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính 

công, tiến sỹ quản lý hành chính công; 

(Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công 

chứng dịch thuật sang Tiếng Việt; Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ được phép quy 

đổi theo hướng dẫn tại Công văn số 3004/UBND-KGVX ngày 30/9/2016 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, Công văn số 

3486/UBND-KGVX ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chấp 

nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ và thời hạn áp dụng của chứng 

chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức). 

5. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

6. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; 

7. Người có kinh nghiệm trong công tác tổng hợp, văn phòng từ 03 năm trở lên. 

 Lưu ý không nằm trong các trường hợp: Không cư trú tại Việt Nam; 

mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của 

Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, 

cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

II. SỐ LƢỢNG CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN TƢƠNG ỨNG VỚI VỊ 

TRÍ VIỆC LÀM 

1. Vị trí việc làm cần tuyển: Chuyên viên tham mưu công tác HĐND 

huyện thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

2. Số lƣợng cần tuyển: 01 người. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-01-2014-tt-bgddt-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-viet-nam-220349.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx
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III. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ 

TUYỂN; SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BỘ PHẬN ĐƢỢC PHÂN CÔNG TIẾP 

NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Thời hạn: 30 ngày (từ ngày 20/02/2020 đến hết ngày 20/3/2020) 

2. Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng 

HĐND&UBND huyện Tủa Chùa.  

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển 

theo mẫu hoặc gửi theo đường bưu chính. 

3. Số điện thoại của bộ phận đƣợc phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký 

dự tuyển: (0215) 3845 493. 

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1. Hình thức và nội dung: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển, được 

thực hiện theo 2 vòng như sau: 

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu 

cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì 

người dự tuyển được tham dự vòng 2. 

b) Vòng 2 

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. 

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 

- Thời gian phỏng vấn 30 phút. 

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

2. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Dự kiến tổ chức vòng 1 trong 

khoảng thời gian từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020; vòng 2 trong khoảng 

thời gian từ ngày 15/4/2020 đến ngày 20/4/2020, tại Văn phòng HĐND&UBND 

huyện Tủa Chùa. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo công khai và tới 

từng người đăng ký dự tuyển theo quy định. 

Trên đây là Thông báo của UBND huyện Tủa Chùa về việc tuyển dụng công 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên;                                                                                   

- TT. Huyện ủy 

- TT. HĐND huyện;  

- Lđ. UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện (đăng tải 

trên trên trang thông tin điện tử của huyện); 

- Trung tâm VH-TH-TH huyện (đăng tải trên 

thông tin đại chúng); 

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT.                              

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Bình 
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