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Số:            /TB-UBND Hoài Nhơn, ngày        tháng  12  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận viên chức vào công chức cấp xã  

không qua thi tuyển năm 2021 

——————— 

Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn về tiếp nhận viên chức vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 

2021, 

         Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn thông báo việc tiếp nhận viên chức vào 

công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2021, như sau: 

 I. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 

 1. Đối tƣợng 

Viên chức hiện đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập, trình độ 

từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần 

tuyển dụng, có thời gian ít nhất 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên làm công việc phù hợp 

với yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng. 

 2. Điều kiện, tiêu chuẩn 

 - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

 - Đủ 18 tuổi trở lên; 

 - Có phiếu đăng ký dự tuyển;  

 - Có lý lịch rõ ràng, được UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức đang công tác xác nhận; 

 - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã 

theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (tốt nghiệp đại học trở lên một 

trong các chuyên ngành: kế toán, tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, tài chính- 

ngân hàng). 

 - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

 - Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo giấy chứng nhận sức khỏe do tổ 

chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự 

tuyển); 

 - Là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên 

chức 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức 

(không kể thời gian tập sự). Trong thời gian làm viên chức đã làm công việc phù 

hợp với yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng; 

 - Tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều 

tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự. 
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 II. CHỈ TIÊU, CHỨC DANH TIẾP NHẬN 

 1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu. 

 2. Chức danh tiếp nhận 

 Công chức Tài chính - kế toán phường Hoài Đức (tham mưu thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường trên lĩnh vực: tài chính, kế toán trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật). 

 III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN 

 1. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào công chức cấp xã không 
qua thi tuyển bao gồm: 

- Đơn đề nghị xét chuyển thành công chức cấp xã (thay cho phiếu đăng ký 

dự tuyển); 

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên 

chức công tác hoặc cư trú; 

-  Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức 

cấp xã dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời 

hạn sử dụng theo quy định; 

- Bản tự nhận xét, đánh giá của viên chức được đề nghị tiếp nhận về phẩm 

chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá 

trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác; 

- Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức; Quyết định nâng 

bậc lương gần nhất. 

 2. Số lƣợng: 01 bộ. 

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

 1. Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết 17 giờ 30 ngày 28/12/2021 (chỉ nhận hồ 

sơ trong giờ hành chính ngày làm việc). 

 2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thị xã Hoài Nhơn, địa chỉ số 04, đường 18 

tháng 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. 

Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn thông báo cho các cá nhân có đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển./. 

Nơi nhận: 

- CT, PCT UBND thị xã; 
- Cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Cổng TTĐT thị xã Hoài Nhơn; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Trƣơng 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
———————————— 

ĐƠN XIN XÉT TIẾP NHẬN VÀO CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

KHÔNG QUA THI TUYỂN 
—————— 

Kính gửi:  

 - UBND thị xã Hoài Nhơn; 

 - UBND Phòng Nội vụ. 

 Tôi tên là:………………………….. Sinh ngày…… tháng …... năm ….…… 

 Chức vụ, chức danh, đơn vị đang công tác: …………………….................... 

………………………………………………………………………………………. 

 Sau khi nghiên cứu điều kiện, tiêu chuẩn để xét tiếp nhận vào công chức cấp 

xã theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội 

vụ, Điều 17, Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 

của UBND tỉnh, tôi thấy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ và năng lực chuyên 

môn nghiệp vụ để xét chuyển. 

 Vì vậy, tôi làm đơn này xin được tham gia kiểm tra, sát hạch để đề nghị cấp 

có thẩm quyền xét chuyển thành công chức cấp xã theo quy định. 

 Nếu được xét chuyển thành công chức cấp xã, tôi sẽ chấp hành nghiêm túc 

các quy định của Nhà nước. 

 Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm: 

 - Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên 

chức công tác hoặc cư trú; 

 -  Bản sao giấy khai sinh; 

 - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức 

cấp xã dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

 - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời 

hạn sử dụng theo quy định; 

 - Bản tự nhận xét, đánh giá của viên chức được đề nghị tiếp nhận về phẩm 

chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá 

trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận 

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác; 

 - Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức; Quyết định nâng 

bậc lương gần nhất. 

  …………….., ngày …….  tháng ….. năm 2021 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

———— 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

————————————— 

Số:             /KH-UBND Hoài Nhơn, ngày        tháng  12  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tiếp nhận viên chức vào công chức cấp xã  

không qua thi tuyển năm 2021 

——————— 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, 

phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị 

định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, 

phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Bình Định; 

Xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 19/11/2021 của UBND phường Hoài 

Đức về việc đề nghị tiếp nhận tiếp nhận viên chức vào công chức cấp xã không 

qua thi tuyển;  

         Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn ban hành Kế hoạch tiếp nhận viên chức 

vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2021, như sau: 

  I   ỤC Đ CH      CẦ  

 1. Mục đích 

Tiếp nhận viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện theo quy định vào công chức cấp xã nhằm đáp ứng ngay nhu cầu của chức 

danh công chức cần tuyển. 
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 2. Yêu cầu 

  - Việc tiếp nhận phải căn cứ nhu cầu, vị trí việc làm và tiêu chuẩn nghiệp vụ 

của chức danh công chức cần tuyển dụng. 

 - Thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo nguyên tắc công khai, công 

bằng, dân chủ, khách quan, đúng pháp luật. 

 II. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, CHỈ TIÊU CHỨC DANH CÔNG CHỨC 

XÉT TIẾP NHẬN KHÔNG QUA THI TUYỂN 

 1  Đối tƣợng 

Viên chức hiện đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập có trình độ từ 

đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần 

tuyển dụng, có thời gian ít nhất 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên làm công việc phù hợp 

với yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng. 

 2. Phạm vi 

Xét tuyển vào chức danh công chức của UBND phường Hoài Đức. 

 3. Chỉ tiêu 

Tổng số chỉ tiêu tiếp nhận vào công chức cấp xã: 01 người. 

 4. Chức danh công chức tiếp nhận 

Công chức Tài chính - kế toán phường Hoài Đức. 

 III  ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

TIẾP NHẬN VÀO CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

 1  Điều kiện, tiêu chuẩn 

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 

- Đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;  

- Có lý lịch rõ ràng, được UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức đang công tác xác nhận; 

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã 

theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (tốt nghiệp đại học trở lên một 

trong các chuyên ngành: kế toán, tài chính - kế toán, kế toán - kiểm toán, tài chính 

- ngân hàng); 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo giấy chứng nhận sức khỏe do tổ 

chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự 

tuyển); 
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- Là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên 

chức 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức 

(không kể thời gian tập sự). Trong thời gian làm viên chức đã làm công việc phù 

hợp với yêu cầu của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng; 

- Tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều 

tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự. 

 2. Nội dung kiểm tra, sát hạch 

- Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch có 05 đến 07 thành viên, gồm: Chủ 

tịch Hội đồng là lãnh đạo UBND thị xã; 01 Ủy viên là lãnh đạo Phòng Nội vụ; 01 

Ủy viên là lãnh đạo UBND cấp xã nơi dự kiến bố trí công chức sau khi được tiếp 

nhận; Các Ủy viên khác là đại diện một số bộ phân chuyên môn, nghiệp vụ có liên 

quan. 

- Nội dung kiểm tra, sát hạch: 

+ Kiểm tra về các điều kiện tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của chức danh công chức cần tuyển; 

+ Tổ chức phỏng vấn để sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Kết quả phỏng vấn sẽ 

được đánh giá ở mức “Đạt” và “Không đạt”. Thời gian chuẩn bị nội dung phỏng 

vấn 30 phút, thời gian phỏng vấn 30 phút. Không thực hiện phúc khảo đối với kết 

quả phỏng vấn. 

 3  Xác định ngƣời đủ điều kiện tiếp nhận vào công chức cấp xã 

Người được tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển phải có đủ 

các điều kiện sau: 

- Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, Mục III Kế hoạch 

này; 

- Có kết quả phỏng vấn, sát hạch được 100% thành viên Hội đồng kiểm tra, 

sát hạch đánh giá ở mức “Đạt”. 

 IV. THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIẾP NHẬN VÀO CÔNG 

CHỨC CẤP XÃ 

 1. Thời gian 

 Thời gian kiểm tra về các điều kiện tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và tổ 

chức phỏng vấn, sát hạch dự kiến hoàn thành trước ngày 15/01/2022. 
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 2  Địa điểm: UBND thị xã Hoài Nhơn. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nội vụ thị xã 

Thông báo và tổ chức tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ xét tiếp nhận vào công chức 

cấp xã; Tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch; Tổ chức sát hạch và tổng 

hợp kết quả kiểm tra, sát hạch, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã quyết định tiếp nhận 

viên chức vào công chức cấp xã không qua thi tuyển theo đúng quy định. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

Cử đại diện tham gia thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch; Phối hợp 

Phòng Nội vụ tham mưu nội dung kiến thức chuyên ngành đối với chức danh công 

chức cấp xã để phục vụ việc phỏng vấn, sát hạch đối với người dự tuyển theo quy 

định. 

 3   BND phƣờng Hoài Đức 

Niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Thông báo của UBND thị xã 

về việc tiếp nhận viên chức vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2021. 

Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận viên chức vào công chức cấp xã không qua 

thi tuyển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn năm 2021./. 

Nơi nhận: 

-  Sở Nội vụ; 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã; 

- UBND phường Hoài Đức; 

- Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Trƣơng 
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