
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /KH-UBND Quảng Nam, ngày        tháng      năm 2021

KẾ HOẠCH
Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam

đợt 3 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; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 
27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 
chức; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức và người 
quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam; theo đề nghị của các đơn vị, địa phương về việc tiếp nhận vào làm 
công chức, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch kiểm tra, sát 
hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021, cụ thể như sau: 

Phần I
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH
Nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ công chức cho các Sở, Ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng 
cơ cấu vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao, đáp ứng được ngay yêu cầu 
nhiệm vụ vị trí việc làm.

II. YÊU CẦU
Các trường hợp được tiếp nhận vào làm công chức phải đáp ứng đủ các 

điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ và đủ kiến thức, năng lực theo yêu 
cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Việc tổ chức kiểm tra, sát hạch phải đảm bảo đúng quy trình, nội dung 
quy định của pháp luật. 

Phần II
NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC

I. ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC
- Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập.
- Cán bộ, công chức cấp xã.
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 
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1. Yêu cầu về thời gian công tác
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP: Các đối 

tượng tiếp nhận vào làm công chức phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể 
thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng 
dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường 
hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18 Nghị định số 
138/2020/NĐ-CP) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù 
hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm dự 
kiến tiếp nhận vào làm công chức

- Đối với ngạch Kế toán viên: theo quy định tại khoản 4, Điều 7 Thông tư 
số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã 
số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 
chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

- Đối với ngạch Kiểm lâm viên: theo quy định tại khoản 4, Điều 15 Thông 
tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy chức 
danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn chuyên ngành nông 
nghiệp và PTNT.

- Đối với ngạch cán sự: theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 
02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy mã số, 
tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 
chuyên ngành hành chính.

- Đối với ngạch Chuyên viên: theo quy định tại khoản 4, Điều 7 Thông tư 
số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy mã số, 
tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 
chuyên ngành hành chính.

- Đối với ngạch Chuyên viên chính: theo quy định tại khoản 4 Điều 6 
Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công 
chức chuyên ngành hành chính.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn khác
- Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 

Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không 
trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 
của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

- Các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

III. HỒ SƠ TIẾP VÀO LÀM CÔNG CHỨC
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).
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- Sơ yếu lý lịch công chức theo mẫu số 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo 
Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, được lập chậm nhất là 
30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị nơi công tác.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần 
tuyển. Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận 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 hợp người được đề nghị tiếp nhận đáp ứng yêu cầu miễn phần thi ngoại 
ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Bản sao các Quyết định: tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch (hạng chức danh), 
xếp lương, nâng lương gần nhất, điều động, biệt phái.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất 
là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm 
chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, 
quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi 
công tác.

- Văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý 
và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đăng ký dự tuyển trong trường hợp người 
đăng ký dự tuyển tại cơ quan, đơn vị khác.

IV. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC 

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, quy định:
1. Khi tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp quy định tại 

Mục 1 Phần II của Kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội 
đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển.

2. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch, bao gồm:
- Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ;
- Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên;
- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ viên;
- Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ - Ủy viên kiêm Thư ký;
- Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Ủy viên;
- Một chuyên viên Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ - Ủy viên.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch:
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- Kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của 
người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Ban hành Quy chế kiểm tra, sát hạch.
- Quyết định thành lập: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi.
- Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.
- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra, sát hạch.
- Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định 

theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ 
tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự 
giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch được sử dụng con dấu của Ủy ban 
nhân dân tỉnh để ban hành văn bản của Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo quy 
định của pháp luật. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng kiểm tra, sát 
hạch, được sử dụng tài khoản, con dấu của Sở Nội vụ để thực hiện nhiệm vụ của 
Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo quy định của pháp luật.

4. Hình thức, nội dung sát hạch
- Hình thức sát hạch: thi viết, thời gian 120 phút.
- Nội dung sát hạch: theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 
5. Cách xác định người trúng tuyển
a) Có kết quả điểm thi đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ 

tiêu tiếp nhận của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có điểm thi tính theo quy định tại điểm 

b khoản 5 Mục IV Phần II Kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị 
trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi cao hơn là người trúng 
tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng 
kiểm tra, sát hạch quyết định người trúng tuyển theo thứ tự sau:

- Người dự tuyển có trình độ cao hơn về chuyên môn phù hợp với vị trí 
việc làm cần tuyển.

- Người có bằng tốt nghiệp (có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc 
làm cần tuyển) lấy theo thứ tự xếp loại: xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá, trung 
bình.

- Người có kết quả điểm học tập trung bình chung toàn khoá cao hơn 
(điểm trung bình chung do cơ sở đào tạo xác nhận).

6. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức
- Hồ sơ cá nhân đăng ký dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công 

chức gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 12/01/2022.
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- Sở Nội vụ tham mưu Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổ chức kiểm tra, sát 
hạch đối với các đối tượng đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn cuối tháng 01/2022.

V. CHỈ TIÊU 
Tổng chỉ tiêu xét tiếp nhận vào làm công chức đợt 3 năm 2021: 49 chỉ 

tiêu (có phụ lục kèm theo).

Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện 
một số nội dung sau:

1. Hội đồng kiểm tra, sát hạch: có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, sát 
hạch đúng theo quy định và Kế hoạch này.

2. Sở Nội vụ
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng kiểm 

tra, sát hạch, Ban Giám sát kỳ kiểm tra, sát hạch theo đúng quy định.
- Là cơ quan thường trực của Hội đồng kiểm tra, sát hạch của tỉnh; tham 

mưu cho Hội đồng tổ chức thực hiện kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công 
chức theo đúng Kế hoạch.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết phục vụ công tác kiểm tra, sát hạch.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt kết 
quả kiểm tra, sát hạch (trên cơ sở Báo cáo của Hội đồng kiểm tra, sát hạch).

- Lập dự toán kinh phí tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công 
chức, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Sở Tài chính: thẩm định dự toán kinh phí tổ chức kỳ kiểm tra, sát 
hạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
Phối hợp với Sở Nội vụ, Hội đồng kiểm tra, sát hạch bố trí cán bộ, viên 

chức; phục vụ cơ sở vật chất, trang thiết bị giúp Hội đồng tổ chức thành công kỳ 
kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021 
theo đúng quy định của pháp luật.

5. Công an tỉnh
Có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng tuy kiểm tra, sát hạch và các cơ 

quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự để 
Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổ chức thành công kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận 
vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021 đảm bảo trật tự, nghiêm 
túc, an toàn theo đúng quy định của pháp luật.



6

6. Các cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận vào làm công chức và đối 
tượng đăng ký dự tuyển tiếp nhận vào làm công chức

- Công khai trên Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị Kế hoạch 
kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 
2021.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công 
tác tổ chức kiểm tra, sát hạch; công khai các nội dung có liên quan đến việc tổ 
chức kiểm tra, sát hạch và tạo điều kiện cho đối tượng tham gia kiểm tra, sát 
hạch. 

- Đối tượng đăng ký dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức 
chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ dự tuyển. 
Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế kỳ kiểm tra, sát hạch và các quy định 
pháp luật có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công 
chức tỉnh Quảng Nam đợt 3 năm 2021./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố
- CPVP;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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