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      UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

 

     Số:               /KH-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Đồng Xoài, ngày      tháng      năm 2022   
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyển dụng bổ sung công chức xã, phường năm 2022 
 

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 12/12/2019; 

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

việc quy định 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 việc 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; 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 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước quy định chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn 

cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước về việc bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã ở các xã, 

phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  

Căn cứ Công văn số 367/SNV-XDCQ ngày 23/3/2022; Công văn số 

1029/SNV-XDCQ ngày 01/7/2022 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức cấp xã 

và Công văn số 1387/SNV-XDCQ ngày 23/8/2022 của Sở Nội vụ về tuyển dụng 

bổ sung công chức cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc giao định mức số lượng chức danh cán bộ chuyên trách, 

công chức chuyên môn cấp xã trực thuộc thành phố Đồng Xoài,  

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, 

phường năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Nhằm bổ sung cho Ủy ban nhân dân các xã, phường những công chức có 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ 
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công chức xã, phường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn 

thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

2. Yêu cầu: 

- Đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng, khách quan và đúng theo 

quy định của pháp luật. 

- Tuyển dụng được đội ngũ công chức xã, phường đảm bảo các yêu cầu 

về chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm theo quy định.  

II. NHU CẦU, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:  

1. Nhu cầu tuyển dụng bổ sung: 07 chỉ tiêu công chức chuyên môn, cụ thể: 

Stt Tên đơn vị 

Chỉ 

tiêu 

cần 

tuyển 

Chức danh 

công chức cần 

tuyển 

Chuyên môn 

đào tạo 

cần tuyển 

Trình độ 

cần 

tuyển 

1 
Phường 

Tân Xuân 

01 
Tài chính - kế 

toán 

Tài chính - Kế toán, Kinh tế, 

Quản trị kinh doanh. 

Đại học 

trở lên 

01 

Địa chính - 

xây dựng - đô 

thị và môi 

trường (Phụ 

trách Quản lý 

nhà nước về 

lĩnh vực xây 

dựng) 

Các ngành liên quan đến Xây 

dựng 

Đại học 

trở lên 

01 
Văn hóa - xã 

hội 

Văn hoá nghệ thuật (chuyên 

ngành); quản lý Văn hoá - 

Thông tin; nghiệp vụ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội, các nhóm ngành về khoa 

học - xã hội. 

Đại học 

trở lên 

2 
Phường 

Tân Đồng 
01 

Tài chính - kế 

toán 

Tài chính - Kế toán, Kinh tế, 

Quản trị kinh doanh. 

Đại học 

trở lên 

3 
Phường 

Tân Phú 
01 

Tư pháp - hộ 

tịch 

Luật, Tư pháp, Hành chính, 

Kinh tế - Luật. 

Đại học 

trở lên 

4 
Xã Tiến 

Hưng 
01 

Tư pháp - hộ 

tịch 

Luật, Tư pháp, Hành chính, 

Kinh tế - Luật. 

Đại học 

trở lên 

5 
Phường 

Tiến Thành 
01 

Tư pháp - hộ 

tịch 

Luật, Tư pháp, Hành chính, 

Kinh tế - Luật. 

Đại học 

trở lên 

Tổng 07 07   
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2. Điều kiện và tiêu chuẩn: 

Thực hiện theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ 

Nội vụ và Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:  

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2022. 

2. Địa điểm: (cụ thể Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thông báo sau). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường:  

1. Phòng Nội vụ thành phố:  

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các quy trình, thủ 

tục đảm bảo thực hiện công tác tuyển dụng công chức xã, phường theo đúng quy 

định của pháp luật.  

- Lập dự trù kinh phí phục vụ cho công tác tổ chức thi tuyển công chức 

xã, phường. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Thẩm định kinh phí phục vụ 

công tác tổ chức thi tuyển công chức xã, phường, tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt.  

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố: Hỗ 

trợ trang thiết bị và chuẩn bị hội trường (khi cần); đưa tin về kỳ thi, kết quả 

trúng tuyển lên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố và niêm 

yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố. 

4. Đài Truyền thanh và Truyền hình thành phố: Thực hiện tốt công tác 

đưa tin; thông báo trước, trong và sau kỳ thi về các tiêu chuẩn, điều kiện, số 

lượng, chức danh cần tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người dự 

tuyển, thời gian thi tuyển, hình thức và nội dung thi tuyển. 

5. Công an thành phố: Phân công lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh trật 

tự trước và trong ngày thi. 

6. Trung tâm Y tế thành phố: Phân công lực lượng y, bác sỹ trực trong 

thời gian diễn ra kỳ thi đảm bảo hiệu quả. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

- Niêm yết công khai các thông tin về kỳ thi, điều kiện tuyển dụng và kết 

quả thi tuyển tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã, phường. 

- Thông báo kỳ thi trên Đài truyền thanh xã, phường để các cá nhân có 

nhu cầu biết đăng ký. 

- Tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, lập danh sách và hồ sơ thí sinh dự tuyển 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện cùng lệ phí dự tuyển gửi về Phòng Nội vụ (gửi kèm file 

dữ liệu theo mẫu thể hiện trong bảng tính excel đến địa chỉ mail: 

phongnoivu.dx@gmail.com). 
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Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đồng Xoài, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban 

nhân dân các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định 

và đạt hiệu quả. 

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 18/4/2022 về tổ 

chức tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022)./. 
 

Nơi nhận:          CHỦ TỊCH 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Phòng Nội vụ thành phố; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố;      

- UBND các xã, phường; 

- Đài truyền thanh và Truyền hình thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- LĐVP, CVNC; 

- Lưu: VT.  
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