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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 4052/KH-UBND Cẩm Xuyên, ngày  30 tháng 12  năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 2388/KH-UBND ngày 21/8/2020 tuyển dụng 

nhân viên hỗ trợ phục vụ năm 2020 

 
 

Căn cứ 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;   

    Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/11/2013 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức;  

Thực hiện Công văn số 5304/UBND-NC1 ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về 

việc tuyển dụng viên chức; Công văn số 8808/UBND-NC1 ngày 29/12/2020 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung yêu cầu về trình độ chuyên môn trong tuyển 

dụng viên chức. UBND huyện sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển 

và điều chỉnh thời gian tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phục 

vụ năm 2020 tại Kế hoạch số 2388/KH-UBND ngày 21/8/2020  cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn điều kiện đăng ký dự tuyển: 

Tại mục II, khoản 2, Kế hoạch số 2388/KH-UBND ngày 21/8/2020 của 

UBND huyện quy định: 

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: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có Đơn dự tuyển và phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; 

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; chuyên ngành kế toán. 

- Ưu tiên tuyển dụng trước những thí sinh đã được ký hợp đồng lao động tại 

các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên theo Quyết định số 

240/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh. 

Nay điều chỉnh lại là: 

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: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Đủ 18 tuổi trở lên; 

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; 

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; 

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán; Đại học trở 

lên chuyên ngành: Tài chính - Doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng. 

2. Điều chỉnh hình thức tuyển dụng: 
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Tại mục III, khoản 1, Kế hoạch số 2388/KH-UBND ngày 21/8/2020 của 

UBND huyện quy định: 

Việc tuyển dụng nhân viên hỗ trợ, phục vụ được thực hiện thông qua hình 

thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 

của Chính phủ. 

Nay điều chỉnh lại là: 

Việc tuyển dụng nhân viên hỗ trợ, phục vụ được thực hiện theo Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

3. Điều chỉnh quá trình tổ chức thực hiện: 

- Thông báo công khai kế hoạch sửa đổi, bổ sung (tháng 12/2020) 

- Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển bổ sung: (tháng 12/2020-01/2021) 

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát tuyển dụng, Ban kiểm tra 

phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2 

(tháng 01- 02/2021). 

- Tổng hợp lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông báo trên 

phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Xuyên, trang 

thông tin điện tử của huyện Cẩm Xuyên, đồng thời niêm yết tại UBND huyện, để 

thí sinh biết (tháng 02/2021). 

- Chuẩn bị hồ sơ, tổ chức tuyển dụng (trong tháng 02/2021). 

- Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả 

tuyển dụng và danh sách những người trúng tuyển trong tháng 2-3/2021 

- UBND huyện phê chuẩn kết quả tuyển dụng (tháng 2-3/2021). 

- UBND huyện ban hành quyết định phân bổ thí sinh trúng tuyển đến nhận 

việc và giao đơn vị tiếp nhận ký hợp đồng lao động có thời hạn đối với thí sinh 

trúng tuyển và báo cáo UBND tỉnh về kết quả tuyển dụng. 

Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm triển khai tuyển dụng nhân viên hỗ trợ 

phục vụ theo đúng Kế hoạch này. Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 

2388/KH-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị, cá nhân liên hệ về cơ 

quan thường trực Hội đồng xét tuyển nhân viên hỗ trợ phục vụ (qua phòng Nội vụ 

theo số điện thoại 03293861287) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải 

quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; Sở GD&ĐT ; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch,    

Giáo dục & Đào tạo; Tư pháp; 

- Hội đồng KTSH VC; 

- Công an huyện; 

- Các trường Mầm non; 

- Các đơn vị liên quan 

- Cổng thông tin điện tử, TT VH-TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Văn Bình 



 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2020-12-31T09:24:13+0700


		2020-12-31T09:24:44+0700


		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2020-12-31T09:24:55+0700


		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2020-12-31T09:25:18+0700




