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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2021

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Trà.

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông
tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ;
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công
chức năm 2021; Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về công tác tuyển dụng
công chức năm 2021 như sau:
1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương
Trà thông báo công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương về chỉ tiêu, điều
kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm
tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức. Cử các thành viên kiểm tra, tiếp
nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Hồ sơ dự tuyển gửi về Sở Nội vụ gồm:
- Tờ trình của các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển (theo mẫu kèm theo Công
văn này), kèm theo file dữ liệu hoặc gửi qua địa chỉ công vụ
hmtri.snv@thuathienhue.gov.vn;
- Hồ sơ thí sinh được cử đi dự tuyển (mỗi thí sinh 01 bộ).
Đơn vị, địa phương gửi tờ trình, danh sách và hồ sơ thí sinh dự tuyển về
Sở Nội vụ trước ngày 25/9/2021 để tổng hợp.
Số người dự tuyển bảo đảm phải có số dư so với chỉ tiêu được tuyển theo
vị trí việc làm;
2. Cử 02 người tham gia vào Ban kiểm tra sát hạch phỏng vấn vòng 2, gửi
danh sách về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Hội đồng tuyển dụng công chức ban
hành quyết định thành lập Ban kiểm tra sát hạch phỏng vấn vòng 2;
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- Đối với các sở, ban, ngành: Cử người đứng đầu (hoặc cấp phó của người
đứng đầu) và Trưởng bộ phận tổ chức, cán bộ.
- Đối với cấp huyện: Cử Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
cấp huyện) và Trưởng phòng Nội vụ.
3. Đơn vị, địa phương xây dựng danh mục tài liệu ôn tập đối với Môn
nghiệp vụ chuyên ngành, gửi về Hội đồng tuyển dụng công chức (qua Sở Nội
vụ) trước ngày 10/9/2021.
4. Danh mục tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung:
a. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013
+ Chế độ chính trị
+ Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
+ Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường
b. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019
+ Những quy định chung
+ Chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, thị xã, thành phố
+ Hoạt động của Ủy ban nhân dân
c. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019
+ Những quy định chung
+ Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức
+ Tuyển dụng công chức
d. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
+ Những quy định chung
+ Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị
đ. Cải cách hành chính
+ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành chương trình tổng
thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
+ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện
cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
+ Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.
e. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
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+ Những quy định chung
+ Thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật
f. Thể thức, kỹ thuật và mẫu trình bày văn bản hành chính theo Nghị định
số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về việc tuyển dụng công chức năm
2021. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thủ trưởng đơn vị,
địa phương phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, TCCC. H.05.

Bạch Chơn Đông
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