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THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, 

xét tuyển năm 2021 đối với cán bộ cấp xã

Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 22/10/2021 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Tam Kỳ về việc tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi 
tuyển, xét tuyển năm 2021 đối với cán bộ cấp xã; Ủy ban nhân dân thành phố 
Tam Kỳ thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, 
xét tuyển năm 2021 đối với cán bộ cấp xã như sau:

1. Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ cấp xã hiện đang công tác tại xã Tam 
Thăng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của vị trí chức danh công chức 
cần tuyển.

2. Số lượng, vị trí chức danh công chức cần tuyển dụng: Tổng số vị trí 
chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi 
tuyển, xét tuyển năm 2021 đối với cán bộ cấp xã là 01 chức danh công chức 
Văn hóa – xã hội xã Tam Thăng.

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển: Cán bộ cấp xã công tác 
tại xã Tam Thăng hiện đang giữ chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 
số 92/2009/NĐ-CP khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được xem xét, 
tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu 
chuẩn sau:

a) Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1 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; Điều 13, Điều 14 Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 
05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Về ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công 
chức cấp xã theo quy định tại Điều 12 Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, 
công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-
UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Cụ thể: 01 công chức Văn hóa - xã hội xã Tam Thăng: Tốt nghiệp đại 
học, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

b) Đảm bảo chỉ tiêu và vị trí chức danh công chức xã cần tuyển dụng.



c) Đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã 
cần tuyển dụng.

d) Trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã chưa phải là công 
chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 05 năm (đủ 60 
tháng) trở lên.

e) 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.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Hồ sơ của người được đề nghị tuyển dụng 
công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển năm 2021 đối với cán bộ cấp xã 
bao gồm:

a) Văn bản đề nghị tiếp nhận cán bộ cấp xã vào công chức cấp xã không 
qua thi tuyển (phải có ý kiến bằng văn bản của Đảng ủy cấp xã, Công đoàn cơ 
sở cấp xã nơi cán bộ đang công tác).

b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi 
người đó công tác hoặc cư trú.

c) Bản sao giấy khai sinh.
d) 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.
e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong 

thời hạn sử dụng theo quy định.
f) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm 

chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và 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 người đó công tác.

g) Quyết định phê chuẩn, công nhận giữ các chức vụ, chức danh cán bộ 
cấp xã; quyết định tuyển dụng vào công chức cấp xã (nếu có); quyết định được 
xếp lương hay bổ nhiệm vào ngạch; xác nhận đóng bảo hiểm xã hội; quyết định 
nâng bậc lương gần nhất.

Các loại giấy tờ trên phải công chứng và được đựng trong bì hồ sơ; mỗi 
thí sinh làm 02 bộ hồ sơ nộp tại Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ.

5. Quy trình tuyển dụng; thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
a) Quy trình tuyển dụng: Quy trình tuyển dụng công chức cấp xã không 

qua thi tuyển, xét tuyển năm 2021 đối với cán bộ cấp xã thực hiện theo quy định 
tại Điều 28 Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị 
trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các quy định khác có liên quan.

b) Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:



- Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày 25/10/2021 đến ngày 24/11/2021 (trong 
giờ hành chính). 
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ (số 70, đường 
Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
c) Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng: Dự kiến tổ chức thực hiện việc 
tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, xét tuyển năm 2021 đối 
với cán bộ cấp xã trong tháng 12/2021, tại Ủy ban nhân dân thành phố Tam 
Kỳ (số 70, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); thời 
gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch chính thức Hội đồng kiểm tra, sát 
hạch sẽ thông báo sau.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ (số 70 đường 
Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Số điện thoại: 0235.3.851.060.
Email: tamky.noivu@gmail.com./.

Nơi nhận :         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam;                                          CHỦ TỊCH
- Văn phòng HĐND và UBND TP;                                                             
- Trung tâm VH-TT-TT TP;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  
- UBND các xã, phường;                                                        
- Lưu: VT, NV.
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