
 

Kính gửi:  

     - Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thuộc huyện. 

     - Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

     - Ban ra đề kiểm tra, sát hạch. 

     - Viên chức thuộc đối tượng thi tuyển lại 
 

Thực hiện Kế hoạch số 494/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh 

về thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công 

chức, viên chức theo Kết luận  số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; Sau 

khi xem xét đề nghị của Tổ kiểm tra hồ sơ viên chức, Ủy ban nhân dân huyện 

Thông báo như sau: 

1. Số viên chức phải thực hiện tuyển dụng lại bằng hình thức tuyển dụng 

không qua thi đối với 63 viên chức.  

                   (Có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng lại: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/12/2020 đến 25/12/2020 (thành phần hồ 

sơ theo Kế hoạch số 3979/KH- UBND ngày 21/12/2020). 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Giáo dục & đào tạo huyện. 

4. Thời gian và địa điểm kiểm tra, sát hạch: 

- Thời gian kiểm tra, sát hạch: 13 giờ, ngày 27/12/2020. 

- Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Trường THCS TT Cẩm Xuyên. 

5. Nội dung kiểm tra, sát hạch: 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định 

về về xử lý kỷ luật cán, công chức, viên chức; 
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- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về 

về đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; 

- Các Thông tư: số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non; số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học; số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giáo viên THCS công lập; 

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo bàn hành quy định về đạo đức nhà giáo; 

- Kiến thức chuyên môn theo từng vị trí việc làm của công chức đang đảm nhận. 

(viên chức công tác tại vị trí nào thì áp dụng văn bản quy định tại vị trí đó) 

Để đảm bảo thời gian thực hiện việc khắc phục sai phạm trong công tác 

tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận  số 71-KL/TW ngày 

24/3/2020 của Ban Bí thư, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các phòng, 

ban, Hiệu trưởng các trường; Giám đốc các đơn vị sự nghiệp các viên chức liên 

quan nghiêm túc thực hiện. Vấn đề chưa rõ, trực tiếp gặp Phòng Nội vụ để thống 

nhất, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;      

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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