
            TỈNH ỦY HÀ TĨNH                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

                         *                                                Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 3 năm 2020  

             Số  01 - TB/HĐXT 

                             

  

THÔNG BÁO 

  Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Đoàn 

thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 

 

 

Thực hiện các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quyết định số 1322-

QĐ/TU, ngày 25/3/2020; Quyết định số 1321-QĐ/TU, ngày 25/3/2020; Công văn số 

2139-CV/TU, ngày 25/3/2020 về việc Phê duyệt chỉ tiêu, thành lập Hội đồng xét 

tuyển và Thông báo chủ trương tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên 

chức cấp tỉnh thông báo một số nội dung về xét tuyển như sau: 

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ 

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện 

- Người dự tuyển viên chức phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 

định tại khoản 1, Điều 22 Luật viên chức năm 2010; đảm bảo các điều kiện, tiêu 

chuẩn, chuyên ngành đào tạo theo từng chỉ tiêu, vị trí việc làm đã được Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. 

- Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các cơ quan Trường Chính trị Trần 

Phú, Báo Hà Tĩnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện phải là đảng viên và 

không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. 

 2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

  - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo chỉ 

tiêu, cơ cấu viên chức cần tuyển, các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổ chức sơ 

tuyển. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng căn cứ vào Quyết định 

phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ tiêu, cơ cấu viên chức để tiếp nhận 

hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 26/3/2020 - 24/4/2020. 

- Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, trong vòng 3 ngày các cơ quan, đơn vị tổ chức 

sơ tuyển và báo cáo kết quả về Hội đồng xét tuyển cấp tỉnh. Thời gian tổ chức sơ 

tuyển: Từ ngày 27/4/2020 - 29/4/2020. 

- Các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ, phí dự tuyển về Hội đồng xét tuyển của tỉnh 

(qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy): Từ ngày 04/5/2020 - 06/5/2020.  
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Sồ sơ bao gồm: 

+  Báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ và kết quả sơ tuyển. 

+ Tổng hợp danh sách trích ngang những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự 

tuyển ở tỉnh và hồ sơ thí sinh. 

- Phí dự xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại 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. 

3. Hồ hơ dự tuyển 

Người dự tuyển phải nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo quy định cho đơn vị có 

nhu cầu tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu được phê duyệt. Hồ sơ dự tuyển gồm:  

+  Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);  

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, 

tính đến ngày nộp hồ sơ dự sơ tuyển; 

+ Bản sao giấy khai sinh; 

+ Bản sao có công chứng các văn bằng (đại học, thạc sỹ...), chứng chỉ (tin 

học, ngoại ngữ...), bảng điểm kết quả học tập theo tín chỉ, môn học (xuất trình bản 

chính để đối chiếu khi có yêu cầu); 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự sơ tuyển; 

+ Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên 

chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (xuất trình bản chính để đối 

chiếu khi có yêu cầu). 

+ Bản sao có công chứng sổ đóng bảo hiểm xã hội (nếu có) 

Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, 

địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển, danh mục các giấy tờ có trong túi 

hồ sơ. 

II. CHỈ TIÊU, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG 

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 25. Số lượng, cơ cấu cụ thể của từng cơ quan, đơn 

vị có Phụ lục kèm theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Văn phòng Tỉnh ủy đăng tải Thông báo này và các nội dung liên quan đến 

xét tuyển trên trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (hatinh.dcs.vn); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức sơ tuyển; 

thu nhận hồ sơ dự tuyển và tổng hợp danh sách đăng ký xét tuyển báo cáo Hội 

đồng xét tuyển cấp tỉnh. 
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- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đăng tải, đưa tin Thông 

báo này. 

- Các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng căn cứ Thông báo này để tổ chức 

thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),                        

- Trường Chính trị Trần Phú, Tỉnh đoàn, 

- Các huyện: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc, 

Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, 

- Thành viên Hội đồng xét tuyển tỉnh,                         
- Văn phòng Tỉnh ủy (để đăng tin),                                               

- Báo Hà Tĩnh (để biết, đăng tin),                                             

- Đài PT-TH tỉnh (để thông báo),                                          

- Lưu Hồ sơ tuyển dụng, Văn phòng Tỉnh ủy.

     

 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thế Dũng 

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
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