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Sơn La, ngày ŨẦ tháng Ạ năm 2021

QUYÉT ĐỊNH
Vê việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kê hoạch tuyển dụng công chức
làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,
UBND các huyện, thành phố năm 2021
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Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức chỉnh phủ và
Luật Tô chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Cản bộ, công chứcngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa
đối, bố sung một số điều của Luật cán bộ,công chức và Luật viên chức ngày 25
tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định sổ 138/2020/NĐ-CP/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm
2020 của Chính phủ quy định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư sổ 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ
Nội vụ ban hành Quy chế to chức thi tuyến, xét tuyến công chức, viên chức, thi
nâng ngạch công chức, thỉ hoặc xét thăng hạng chức danh nghê nghiệp viên
chức; Nội quy thỉ tuyến, xét tuyến công chức, viên chức, thi nâng ngạch công
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của
UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình sổ 297/TTr-SNV ngày
24 tháng 3 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công
chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các
huyện, thành phố năm 2021 (cỏ Ke hoạch kèm theo).
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức: 63 chỉ tiêu, trong đó, cấp tỉnh: 24 chỉ
tiêu; các huyện, thành phố: 39 chỉ tiêu (có biểu chi tiết kèm theo).
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Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mun triển khai thực hiện Ke hoạch
tuyển dụng công chức năm 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng
các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có chỉ
ịu trách nhiệm thi hanh Quyêt định này.
tiêu tuyên dụng công chức năm 2021
Quyết định này có hiệu lực kể ừ ngày ký ban h à n h ./.^ /
Nơi nhận:
- Thưòng trực tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, NC, Hiệp(lOb).
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KÉ HOẠCH
^ssssssT uyen dụng công chức làm việc tại các CO’ quan chuyên môn
thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 6 CTV/QĐ-UBND ngày o i /
/2021
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Son La)

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. M ục đích: Tố chức tuyến dụng công chức làm việc tại các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố để đảm bảo theo vị
trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo
chất lượng.
2. Yêu cầu: Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế,
đúng cơ cấu, nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo đúng quy
định của pháp luật.
B. CĂN CỨ TUYẺN DỤNG
1. Số lượng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao: 2.274
(trong đó biên chế các cơ quan hành chính cấp tỉnh là 1.267; biên chế các cơ
quan hành chính cấp huyện là 1.007)] số lượng biên chế chưa sử dụng của cơ
quan sử dụng công chức: 160 (trong đó đề nghị tuyến dụng 63 chỉ tiêu; đề nghị
tiếp nhận vào làm công chức 59 chỉ tiêu; thiêu vị trí lãnh đạo 38 chỉ tiêu).
2. Số lượng biên chế cần tuyển ở từng vị trí việc làm: 63 chỉ tiêu (trong
đó: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: 24 chỉ tiêu; UBND các huyện,
thành phố: 39 chỉ tiêu).
3. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số: 03.
4. Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển đối với chế độ cử tuyển: 02.
c . TIÊU CHUẨN, ĐIÈU KIỆN, PHIÉU ĐĂNG ICÝ TUYẺN DỤNG, Ưu
TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển công chức
1.1.
Người có đủ các điều lđện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyến công chức:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có bằng tốt nghiệp đúng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên
ngành hoặc ngành cần tuyển;
- Có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự
tuyển và phải phù hơp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
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1.2. Đối vói các chỉ tiêu tuyển dụng người dân tộc thiểụ/số: Người dự
tuyển phải là người dân tộc thiểu số và đáp úng đủ các quy địnỊl vê tiêu chuân,
điều kiện thi tuyển công chức nêu trên.
I “V
2. Phiếu đăng ký tuyển dụng, địa điểm tiếp nhận phiếu
2.1. Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự
tuyển theo mẫu kèm theo Kế hoạch này vào một vị trí việc làm tại một cơ quan
có chỉ tiêu thi tuyển công chức theo chỉ tiêu tại mục B (nêu đãng kỷ thi tuyên từ
2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách thi tuyên), người đăng ký dự tuyên
công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu câu trong Phiêu đăng ký dự tuyên
tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm vê tính chính xác của các nội
dung kê khai trong Phiếu đăng ký.
2.2. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển
phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đế hoàn thiện hồ sơ tuyên
dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển,
chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), (mang theo bản góc đê đôi chiêu).
Trường họp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn
đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị
trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Trường họp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học
thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
2.3. Trường họp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc
cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng,
chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê
khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận
không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển
dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng
thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong
một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
2.4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận Tiếp nhận và trả
kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La.
L u u ỷ:
- v ề trình độ tin học: 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/TTBTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông quy định Chuân kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ
tin học trình độ A, B, c theo Quyềt định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03
tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành
Chương trình Tin học úng dụng A, B, c được cấp trước ngày 10/8/2016.
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Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương
bậc 2 trở lên (đôi với vị trí tuyên dụng yêu câu trình độ đại học), bậc 1 trở lên
(đôi với vị trí tuyến dụng yêu cầu trình độ trung cấp) khung năng lực ngoại ngữ
Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01
năm 2014 của Bộ trưỏttg Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực
ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc có chúng chỉ ngoại ngữ trình độ B, c ,
B2, C l, C2 được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư 20/2019//TTBGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc chứng chỉ B l, B2 khung
Châu Âu, hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.
3.
Chế độ ưu tiên: Thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP
ngày 27/11/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm
vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt
nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy
quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã
đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con
của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con
đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng
Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điếm vào kết quả
điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân
dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm
vòng 2.
d) Trường họp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu
tiên quy định tại các khoản nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào
kết quả điếm vòng 2.
D. THỜI GIAN, NỘI DƯNG, HÌNH THỨC TỒ CHỨC THI
I. THI TUYẺN CỒNG CHỨC
1. Thời gian tổ chức kỳ thi và địa điểm thi
1.1. Thời gian tổ chức kỳ thi: Dự kiến tố chức kỳ thi trong quý III năm
2021. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.
1.2. Địa điểm thi: Tại thành phố Sơn La.
2. Lệ phí d ự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí tuyến dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
3. Nội dung thi tuyển công chửc
Thi tuyến công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
3.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy gồm 3 phần:
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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 tô chức chính tn - xa họiị quan ly hanh
chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiên thức khác đê đanh gia năng lực.
Thời gian thi 60 phút;
Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một
trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quôc hoặc ngoại ngữ khác do
người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyêt định. Thời
gian thi 30 phút;
Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian
thi 30 phút.
a) Miễn phần thi ngoại ngữ đổi với các trường họp 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 đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu
cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn
so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu câu của vị trí việc làm
dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam
theo quy định;
Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong
trường họp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiêu số.
b) Miễn phần thi tin học đối với các trường họp có bằng tốt nghiệp từ
trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;
c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng
phần thi quy định tại mục 3.1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho
từng phần thi thì người dự tuyến được thi tiếp vòng 2.
3.2.

Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỳ năng thực thi công vụ
của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
b) Thời gian thi 180 phút ('không kể thời gian chép đề).
4. Cách xác định ngưòi trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức
4.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều
kiện sau đây:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu cố) cao hơn
lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng
vị trí việc làm.
4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ
tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2
cao hơn là người trúng tuyên; nêu vẫn không xác định được thì người đứng đầu
cơ quan có thâm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

4.3; Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được
bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
II. XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Đối tượng xét tuyển công chức
Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi
tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.
2. Thòi gian tổ chức xét tuyển và địa điểm
2.1. Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến tổ chức trong quý III năm 2021.
Thời gian cụ the sẽ có thông báo sau.
2.2. Địa điểm xét tuyển: Tại thành phố Sơn La.
3. Nội dung, hình thức xét tuyển công chức
Xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1
Kiếm tra điều kiện dự tuyến tại Phiếu đăng ký dự tuyến theo yêu cầu của vị
trí việc làm cần tuyến, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2
- Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người
dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyến;
- Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút
chuân bị trước khi phỏng vân);
- Thang điểm: 100 điểm.
4. Cách xác định ngưòi trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức
4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều
kiện sau:
a) Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy
theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của
từng vị trí việc làm.
4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ
tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điếm vòng 2 cao
hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ
quan có thấm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyến.
4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được
bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyến lần sau.
E. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. ủ y ban nhân dân tỉnh
- Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh, gồm các thành viên:
+ Chủ tịch Hội đồng: 01 đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La;
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+ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Giám đôc Sở Nội vụ.
+ Các ủ y viên Hội đồng: đại diện các cơ quan thuộc tỉnh có liên quan.
+ ủ y viên kiêm Thư ký Hội đông: lãnh đạo phòng Công chức, viên chưc,
Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.
- Thông báo tuyển dụng công chức.
2. Hội đồng tuyển dụng công chức
Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 7, Nghị định 138/2020/NĐCP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.
3. Sở Nội vụ (cơ quan thường trực H ội đồng tuyển dụng)
- Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng
công chức; Ban Giám sát kỳ tuyển dụng theo quy định của pháp luật;
- Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức; tham mưu
giúp Hội đồng tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức; Thu nhận Phiêu
đăng ký dự tuyển; Tổ chức thu lệ phí thi, quản lý và sử dụng theo quy định. Trình
Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập các Ban giúp việc Hội đông. Giải quyêt
khiếu nại, tố cáo ('nếu có) trong quá trình tổ chức kỳ thi theo quy định.
- Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển công chức sau khi có
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng của Chủ tịch UBND tỉnh.
4. Sỏ’ Tài chính: phối họp với Sở Nội vụ đảm bảo kinh phí để tổ chức thực
hiện công tác tuyển dụng công chức năm 2021.
5. Công an tỉnh: Có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự và các điều kiện
cần thiết khác để Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 tổ chức đảm bảo an
toàn theo quy định.
6. Các CO' quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện,
thành phố, ƯBND cấp xã
- Phối họp với Sở Nội vụ niêm yết công khai Ke hoạch tuyển dụng công
chức, Thông báo tuyển dụng công chức của Chủ tịch UBND tỉnh tại trụ sở làm
việc. Hướng dẫn thí sinh lập Phiếu đăng ký dự tuyển.
- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa
đăng Thông báo do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trên các phương tiện thông tin
đại chúng.
- Hướng dẫn thí sinh có nguyên vọng dự tuyển vào cơ quan, đơn vị mình,
nộp Phiếu dự tuyển về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nội vụ tại Trung
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La.
Trên đây là Ke hoạch thi tuyển công chức hành chính năm 2021; trong
quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh và có vướng mắc, các cơ quan,
đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ, Điện thoại 0212.3852.020 để tổng hợp báo cáo
Chủ tịch ủ y ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIIĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............. , ngày.... tháng.... n ă m .......
PHIẾU ĐĂNG KÝ D ự TUYỂN
Vị trí dự tuyển(1):

Đon vị dự tuyển(2):

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tê n :........................................................................
Ngày, tháng, năm s in h :..................................................................... Nam(3) □ Nữ □
Dân tộ c :............................................................ Tôn giáo:
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: .......................... Ngày cấp: .............
Nơi c ấ p :.....................................................................................................................
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt N a m :.................................. Ngày chính thức:
Số diện thoại di động để bảo t i n : ....................................................Email:________
Quê q u á n :.................................................................................................................
Hộ khẩu thường tr ú :.................................................................................................
Chỗ ở hiện nay (đề báo tin ):....................................................................................
Tỉnh trạng sức k h o ẻ :.....................Chiều c a o :.......................... Cân nặng: ...kg
Thảnh phần bản thân hiện n a y :...............................................................................
Trình độ văn h o á :.....................................................................................................
Trình độ chuyên m ô n :.................................................
II. THÔNG TIN C ơ BẢN VỀ GIA ĐÌNH
Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ
Ngày,
IIọ và
Mối
tháng, năm chức công tác, học tập, noi ử (trong, ngoài nước); thành
quan hệ tên
viên các tổ chức chính tri - xã hôi....)
sinh
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III. THÔNG TIN VÈ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Hình
Chuyên
Số hiệu
Ngày, tháng,
Tên
xếp loại
Trình độ
Ngành
thức
ngành
đào
tạo
của
văn
năm cấp văn trưòng, CO'
bằng,
văn băng,
bằng, (ghi theo bảng đào tạo đào chứng chỉ
bằng, chứng sỏ’đào tạo
chứng chỉ
tạo
điểm)
chứng chỉ
chỉ
cấp

IV. THÔNG TIN VÈ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)
Từ ngày, tháng, năm
đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức công tác

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC
•

*

•

(Thỉ sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi
ở mục này)
Miễn thi ngoại ngữ do:
Miễn thi tin học do:
VI. ĐĂNG KÝ D ự THI MỒN NGOẠI NGỮ
(Thí sinh ghi rõ đăng ký thi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm tại
Thông báo tuyển dụng).
Đăng ký dự thi ngoại ngữ:
VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có):.........................................................
VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA c ơ QUAN CÓ
THẢM QUYỂN TUYỂN DỤNG
Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận
được thông báo trúng tuyến tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Neu sai sự
thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy
bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia
kỳ tuyến dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.
NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Ghi chủ:
(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tố chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;
(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

Phòng, ban (trực thuộc sở,
TT
ngành, UBND huyện, thành phố)
I
1
II
1

Vị trí việc làm

Chỉ
tiêu xét
tuyển

Ngạch
công
chửc

Ngành; chuyên ngành
cần tuyển

Đôi
tượng
ưu tiên

ƯBND huyện Mường La: 01 chỉ tiêu
Phòng Kinh tế & Hạ tầng

Quản lý hoạt động xây dựng

01

01.003

Kỹ thuật xây dựng công
trình

Cử
tuyển,
dân tộc
thiểu số

UBND huyện Băc Yên: 01 chỉ tiêu
Phòng Kinh tế & Hạ tầng

Quản lý hoạt động xây dựng

01

01.003

Xây dựng dân dụng và
công nghiệp

Cử
tuyển,
dân tộc
thiểu số

r

TT

^hòng, ban
(trực thuộc sở, ngành, UBND
huyện, thành phố)

Vi trí viêc làm

Chỉ tiêu
tuyên
dụng

Ngạch
cong
chức

Ngành; chuyên ngành cần
tuyển

01

01.003

Luật

Đôi
tượng
ưu
tiên

KHỐI SỞ, NGÀNH: 24 chỉ tiêu
Sở Tư pháp: 01 chỉ tiêu
Phòng Phổ biến, giáo dục
pháp luật
II

III

r

Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 chỉ tiêu
Thanh tra sở

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành
pháp luật về lĩnh vực đất đai

01

01.003

Quản lý đất đai

Phòng Quản lý Môi trường

Quản lý chất thải

01

01.003

Quản lý môi trường; Khoa
học Môi trường; Quản lý
môi trường và bền vững

Văn thư - lưu trữ

01

02.007

Hành chính - Văn thư;
Văn thư - Lưu trữ; Quản
trị văn phòng

Quản lý tổ chức và biên chế

01

01.003

Quản lý nhân sự và đội ngũ

01

01.003

Sỏ' Lao động-TBXH: 01 chỉ tiêu
Văn phòng sở

IV
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Phô biên giáo dục pháp luật

Dân tộc
thiểu số

Sở Y tế: 06 chỉ tiêu

Phòng Tổ chức cán bộ

Quản trị nhân lực; Hành
chính học; L u ật______
Quản trị nhân lực; Quản lý
và tô chức nhân sự
r

M

« v il

---------------------------^ p ằ N c V h ò n g , ban
WỆ-ựỆÙmầc sở, ngành, UBND

Vị trí việc làm

iê^ÊỂẼnlỂ’ỉb ’ thành phổ)
. „ - _ ___/y_____ _-__- - __ -__ ___
«íía^^j
hiệp vụ Y, Dược
Tham mưu quản lý nghiệp vụ Y
Quản lý tài chính, ngân sách
Phòng Kế hoạch Tài chính

3

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Ngạch
công
chửc

Đôi
/
"-K.
Ngành; chuyên ngành cần tượng
tuyển
ưu
\ ■‘ ; r- •
ó; tiên

01

01.003

Bác sĩ đa khoa

01.003

Kế toán; Kinh tế; Quản trị
kinh doanh

01

Quản lý quy hoạch, kế hoạch

01

01.003

Kế hoạch; Thống kê; Y;
Dược.

Quản lý ngộ độc thực phẩm

01

01.003

Bác sĩ đa khoa; Bác sĩ Y
học dự phòng

4

Chi cục an toàn thực phẩm

V

Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02 chỉ tiêu

1

Văn phòng sở

Văn thư

01

02.007

Văn thư lưu trữ

2

Phòng Kinh tế ngành

Thẩm định các dự án chuyên ngành
giao thông

01

01.003

Công trình giao thông đô
thị

01

01.003

Văn hóa; Thông tin Thư
viện; Khoa học Thư viện

VI
1

2
VII
1

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch: 02 chỉ tiêu
Phòng Quản lý Văn hóa

Văn phòng Sở

Quản lý Văn hóa

Quản lý nhân sự và đội ngũ

01

01.003

Quản trị nhân lực; Luật,
Quản lý giáo dục; Quản lý
Nhà nước.

Cải cách hành chính

01

01.003

Hành chính học

Sở Nội vụ: 03 chỉ tiêu
Phòng Cải cách hành chính

— 1<
\\<o\ W Ê ễ Ù jffỳ § W ’>ban
tV ỳ^Ê&ỊălỊỆmijế&$Jy, ngành, UBND
^S+~~2ịiịỷpín, thành pho)
2

Phòng Tổ chức biên chế

Quản lý tổ chức biên chế

01

01.003

—>
—t
m ,}
Ngành; chuyên ngành cần tưọng
tuyển
ưu
tiên
—K•
Quản lý công

3

Phòng Công chức viên chức

Quản lý nhân sự và đội ngũ

01

01.003

Quản lý công

Theo dõi công tác dân tộc

01

01.003

Luật; Kinh tế nông nghiệp;
Quản lý tài nguyên và môi
trường

Kế toán viên;

01

06.031

Kế toán; Tài chính ngân
hàng; Ke toán tổng họp

10.226

Lâm sinh; Lâm học; Lâm
nghiệp;
Quản lý tài
nguyên rừng; Quản lý bảo
vệ rừng; Quản lý tài
nguyên rừng và môi
trường; Kinh tế nông
nghiệp

10.226

Lâm sinh; Lâm học, Lâm
nghiệp; Quản lý tài nguyên
rừng; Quản lý bảo vệ rừng;
Quản lý tài nguyên rừng và
môi trường

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Ngạch
công
chức

>

VIII Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND: 01 chỉ tiêu
1

IX

1

2

Phòng Tổng hợp

Chi cục Kiểm lâm: 06 chỉ tiêu

Hạt Kiểm lâm Yên Châu

Hạt Kiểm lâm huyên Sông
Mã

Kiểm lâm viên

Kiểm lâm viên

01

03

f

4

fỉz ầ ^ r m ^ -iy iò n g , ban
JỆ rựầầìụộ\ sở, ngành, UBND
ị<1
/cô i|
<•
ị& y w ỈẾi^Wftỷipộịậh, thành phô)
V.
Ế¿¡ynmỉíỉỄ/ / '/

Vị trí việc làm

Kiểm lâm viên

3

Hạt Kiểm lâm huyện Mường
La

B

UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ: 37 chỉ tiêu

I

UBND huyện Thuận Châu: 04 chỉ tiêu

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

01

Ngạch
công
chửc

l
Ngành; chuyên ngành cần
tuyển

10.226

Lâm sinh, Lâm học, Lâm
nghiệp;
Quản
lý tài
nguyên rừng; Quản lý bảo
vệ rừng; Quản lý tài
nguyên rừng và môi
trường; Kinh tế nông
nghiệp

1

Văn phòng HĐND-ƯBND

Văn thư lưu trữ

01

02.007

Hành chính- Văn thư; Văn
thư- Lưu trữ; Quản trị văn
phòng; Lưu trữ học và
quản trị văn phòng

2

Phòng Nội vụ

Quản lý thi đua, khen thưởng (quản
lỷ quỹ khen thưởng)

01

01.003

Kế toán

3

Phòng Tài chính - Ke hoạch

Quản lý tài chính ngân sách

01

01.003

Kế toán

4

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý thông tin - tuyên truyền

01

01.003

Công nghệ thông tin

II

UBND huyện Sông M ã: 04 chỉ tiêu

1

Phòng Ke hoạch Tài chính

Quản lý tài chính ngân sách

01

01.003

Kế toán; Tài chính ngân
hàng; Kế toán -K iểm toán

2

Phòng Văn hóa và Thông tin

Quản lý thông tin tuyên truyền

01

01.003

Công nghệ thông tin

Đối
tựợng
ưu
tiên

----------- «

À

lỉ À
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* -V

VỊ trí việc làm

’•

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Ngạch
công
chửc

Ngành; chuyên ngành càn
tuyển

3

PnõngLao động - Thương
binh và xã hội

Phòng chổng tệ nạn xã hội

01

01.003

Công tác xã hội

4

Văn phòng HĐND-UBND

Quản lý nghiệp vụ Y

01

01.003

Y tế công cộng

01

01.003

Kỹ sư Xây dựng; Kỹ thuật
công trĩnh xây dựng

III
1
IV

1

UBND huyện Mai Sơn: 01 chỉ tiêu
Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tham mưu Quản lý về xây dựng

UBND huyện Mộc Châu: 04 chỉ tiêu
Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn

9
Phòng Lao động - TB và XH

Tham mưu về công tác chăn nuôi,
thú y; Lâm nghiệp, quản lý chất
lượng nông lâm thủy sản

01

01.003

Chăn nuôi; Thú y; Lâm
nghiệp; Quản lý chất
lượng nông sản; Bảo quản
chế biến nông sản

Tham mưu về công tác tiền lương
và bảo hiểm

01

01.003

Tài chính —Ngân hàng

Tham mưu về công tác lao động,
việc làm

01

01.003

Công tác xã hội

Tham mưu thực hiện công tác thanh
tra về đất đai

01

01.003

Quản lý Tài nguyên và
môi trường

Quản lý đất đai

01

01.003

Trắc địa bản đồ; Quản lý Dân tộc
thiểu số
đất đai

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

01

01.003

Quản lý tài nguyên

Quản lý chăm sóc trẻ em

01

01.003

Tài chính ngân hàng

3

Thanh tra huyện

V

UBND huyện Mường La: 04 chỉ tiêu

1
2

Đôi
tượng
\ưư ỵ
tiên

Phòng Tài nguyên và MT
Phòng Lao động & TBXH

.....--....... .

6

^ p ằ N ^ h ò n g , ban
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VI

Vị trí việc làm

Quản lý Thông tin truyền thông

Đôi
tu;ọng

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Ngạch
công
chức

Ngành; chuyên ngành cần
tuyển ,
'
'■

01

01.003

Công nghệ thông tin

.

.*

:V

"

•

*

UBND huyện Bắc Yên: 03 chỉ tiêu

1

Phòng Lao động- TB và XH

Công tác bảo trợ xã hội

01

01.003

Công tác xã hội

2

Phòng Nội vụ

Tham mưu công tác tổ chức, bộ máy

01

01.003

Luật

01

01.003

Công nghệ thông tin;
Khoa học máy tính; Công
nghệ phần mềm

Kế toán

01

06031

Kế toán; Kiểm toán; Tài
chính

Công nghệ thông tin

01

01.003

Công nghệ thông tin; Tin
học

Quản lý tài chính ngân sách

01

01.003

Kế toán; Kiểm toán; Tài
chính

3
VII

1

2

Văn phòng HĐND-UBND

Công nghệ thông tin

ƯBND huyện Yên Châu: 08 chỉ tiêu

Văn phòng HĐND-UBND

Phòng Tài chính - Ke hoạch

Quản lý xây dựng
3

íiên

01

01.003

Phòng Kinh tế hạ tầng
Quản lý kiến trúc

01

01.003

Xây dựng công trình; Xây
dựng dân dụng và công
nghiệp; Quản lý xây dựng
Kiến trúc; Quy hoạch
vùng và đô thị; Kiến trúc
cảnh quan

Dân tộc
thiểu
số;con
thương
binh

D^ I

/v í
ỊỊzjé l ^ s
\ p

\)iV1iỗng, ban
ngành, UBND
TỀMÊỉỊỆRỵy&yi thành phổ)

Vị trí việc làm

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Ngạch
công
chức

Ngành; chuyên ngành cần
tuyển

4

Phổng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn

Quản lý an toàn nông lâm thuỷ sản

01

01.003

Quản lý chất lượng nông
sản; Bảo quản chế biến
nông sản

5

Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội

Ke toán

01

01.003

Kế toán; Kiểm toán; Tài
chính

6

Phòng Tài nguyên và Môi
trường

Quản lý môi trường

01

01.003

Môi trường; Quản lý tài
nguyên và môi trường

V III UBND huyện Phù Yên: 02 chỉ tiêu
1

Thanh tra

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

01

01.003

Quản lý đất đai

2

Phòng Tài chính - Ke hoạch

Quản lý kế hoạch và đầu tư

01

01.003

Kinh tế xây dựng

IX

UBND huyện sốp Cộp: 03 chỉ tiêu

1

Phòng Nội vụ

Quản lý chính quyền địa phương và
công tác thanh niên

01

01.003

Hành chính học; Quản trị
nhân lực

2

Phòng Tài chính Kế hoạch

Quản lý kế hoạch và đầu tư

01

01.003

Kinh tế; Kinh tế kế hoạch

02.007

Văn thư lưu trữ, nếu tốt
nghiệp chuyên ngành khác
thì phải có chứng chỉ bồi
dưỡng bổ sung kiến thức
nghiệp vụ văn thư

3

Văn phòng HĐND-UBND

Văn thư - Lưu trữ

01

Đôi '
tượng
ưu
tiên

8

An

hòng, ban
Vị trí việc làm

c sở, ngành, UBND
n, thành phổ)

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Ngạch
công
chửc

Ngành; chuyên ngành cần
tuyển

Đối
tượng
ưu
tiên

huyện Quỳnh Nhai: 04 chỉ tiêu
Văn phòng HĐND-UBND

Hành chính tông họp

01

01.003

Hành chính học; Giáo dục
chính trị

Phòng Nội vụ

Quản lý chính quyền địa phương và
công tác thanh niên

01

01.003

Quản lý đất đai;
nguyên môi trường

Phòng Dân tộc

Quản lý dân tộc

01

01.003

Dân tộc học; Tài chính

Phòng Văn hóa&Thông tin

Quản lý du lịch

01

01.003

Văn hóa; Văn hóa thông
tin; Du lịch

?

Tài

f

