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THÔNG BÁO 

V/v tuyển dụng viên chức tại các đơn vị  

sự nghiệp công lập năm 2022 
 

Căn cứ Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông Thông báo tuyển dụng viên chức năm 

2022, như sau: 

1. Số lượng người làm việc cần tuyển dụng: 15 người. 

2. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển: 7 vị trí, tương ứng với 15 chỉ tiêu, 

cụ thể:  

+ Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III, mã số V.03.03.08:  02 chỉ tiêu;  

+ Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III, mã số V.03.07.20:  01 chỉ tiêu;  

+ Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh - viên chức hạng III, mã số 01.003 

(chuyên viên): 02 chỉ tiêu; 

+ Thí nghiệm, thực hành - viên chức hạng III, mã số V.05.02.07 (Kỹ sư): 

01 chỉ tiêu; 

+ Giáo viên GDNN lý thuyết hạng III, mã số V.09.02.07: 03 chỉ tiêu;  

+ Kế toán viên trung cấp, mã số 06.032: 01 chỉ tiêu; 

+ Hành chính tổng hợp - viên chức hạng III, mã số 01.003 (chuyên viên): 

05 chỉ tiêu. 

Chi tiết từng vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu điều kiện cụ thể, thực hiện theo Phụ 

lục 2 kèm theo Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: 

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:  

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; 

d) Có lý lịch rõ ràng; 

https://nafosted.gov.vn/wp-content/uploads/2022/06/NAFOSTED-Vi-tri-yeu-cau-tuyen-dung-2022.pdf
https://nafosted.gov.vn/wp-content/uploads/2022/06/NAFOSTED-Vi-tri-yeu-cau-tuyen-dung-2022.pdf
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đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng 

khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; 

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) 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. 

3.3 Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: Thực hiện theo điểm 3 Mục III Kế 

hoạch số 156/KH-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông 

(có gửi kèm theo). 

4. Thời hạn, địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký 

dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị 

định 115/2020/NĐ-CP ngày 29/9/2020 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính. 

- Thời gian: tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 19 

tháng 8 năm 2022 (trong giờ hành chính). 

- Địa chỉ: tại Phòng Nội vụ huyện Kon Plông, địa chỉ: tại Khu nhà làm 

việc B, Trụ sở HĐND&UBND huyện Kon Plông. 

Lưu ý: Các ứng viên phải kê khai đầy đủ và trung thực vào Phiếu đăng ký 

dự tuyển; sau khi ứng viên trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định; 

trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy 

định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị 

phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để 

tham gia dự tuyển thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và không tiếp nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, đề nghị các ứng viên cung cấp bản 

Photocopy (công chứng) các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ chứng minh đối tượng 

ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ liên quan đến yêu cầu của vị trí dự tuyển, để đối 

chiếu theo quy định. 

5. Hình thức, nội dung tuyển dụng 

5.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định tại Điều 11 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể: 

- Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau: 

1. Vòng 1: 

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị 

trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. 
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2. Vòng 2: được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. 

a) Hình thức thi: Phỏng vấn. 

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh 

dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). 

d) Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm. 

- Xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo điểm 2 Mục IV Kế hoạch số 

156/KH-UBND ngày 17/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (có gửi 

kèm theo). 

5.2. Tiếp nhận vào làm viên chức các đối tượng sau  

Những đối tượng theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

5.3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: 

Thời gian và địa điểm xét tuyển (vòng 2) sẽ được thông báo cụ thể theo 

giấy triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 và gửi trực tiếp tới từng ứng viên đạt yêu 

cầu tại Vòng 1. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân biết 

thực hiện./. 

  Nơi nhận:              
- Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Báo Kon Tum (đưa tin); 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử của huyện (đăng tải); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Lưu: VT, NV.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Thanh Nam 
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