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khăc phục sai phạm trong công tác tuyên dụng công chức, viên chức

- Căn cứ Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về việc xử 
lý sai phạm trong công tác tuyên dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông 
báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28-12-2017 của Bộ Chính trị;

- Căn cứ Hướng dẫn số 2965/HD-BNV, ngày 15-6-2020 của Bộ Nội vụ về 
việc xử lý đối với những trường họp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán 
bộ, công chức, viên chức;

- Căn cứ Quyết định số 189-QĐ/TU, ngày 29-4-2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc phê duyệt kế hoạch khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng 
công chức, viên chức;

Hội đồng khắc phục sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức thông báo 
khắc phục tuyển dụng lại các trường họp sai phạm trong công tác tuyển dụng công 
chức, viên chức và công chức cấp xã (gọi chung là công chức, viên chức) như sau:

1. Điều kiện khắc phục

1.1. Các trường sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức 
khắc phục tuyển dụng lại, đảm bảo các điều kiện như sau:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn dự tuyển (nay là Phiếu đăng ký dự tuyển); có lý lịch rõ ràng.

d) Có văn bằng, chúng chỉ phù hợp nhu cầu tuyển dụng.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

g) Được cơ quan, đơn vị cử khắc phục tuyển dụng lại.

1.2. Những trường họp sau đây không được đăng ký khắc phục tuyển dụnơ lại:

a) Không cư trú tại Việt Nam.

b) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế nănơ lực hành vi dân sự.

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành
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xong ban an, quyêt định vê hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Số lượng và tiêu chuẩn

Sô lượng và tiêu chuẩn đối với các trường hợp tuyển dụng lại công chức 
viên chức và công chức cấp xã theo Danh sach đính kèm Ke hoạch so 10- 
KH/BTCTU, ngày 26-4-2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

3. Thòi hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

3.1. Hồ sơ khắc phục:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mầu đính kèm: Mầu số 01 - công chức- Mầu 
sô 02 - viên chức; Mầu sô 03 - công chức cấp xã.

b) Van ban cơ quan, đơn vị cử khăc phục tuyên dụng lại công chức viên chức

c) Bốn (04) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, dán tem và 04 ảnh 3x4 ghi rõ họ và tên.

Hô sơ được đựng trong túi hồ sơ kích thước 250 X 340 X 5 mm.

3.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

a) Địa điểm tiếp nhận: Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang (qua Phòng Tổ chức công 
chức, viên chức).

 ̂ b) Người tiêp nhận: Đông chí Nguyễn Thị Việt Hòa, chuyên viên Phòng Tổ 
chức, công chức, viên chức, số điện thoại 0916.969.699.

3.3. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ là 05 nơày, kể từ 
ngày ban hành Thông báo này.

4. Hình thức và nội dung khắc phục tuyển dụng lại công chức, viên chức

, 4- ^  Đ°i với công chức và công chức cấp xã thông qua phương thức thi
tuyên, không cạnh tranh. Riêng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực 
hiện xét các điêu kiện theo hồ sơ đăng ký dự tuyển

 ̂ a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung. Hình thức thi trắc 
nghiệm trên giây, gồm 3 phần thi như sau:

 ̂ - Phân I: Kiên thức chung, 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy
Đang, Nha nươc, các tô chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước- cônơ 
chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật củả Nha 
nước và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.'

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 
Thời gian thi 30 phút.

- Phan III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vi trí dư tuyển. Thời crian thi 
30 phút.
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Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, 
nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyên 
được thi tiếp vòng 2.

Công chức cấp xã không phải dự thi môn ngoại ngữ tiếng Anh.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi phỏng vấn.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người 
dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thời gian thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi, thí sinh dự thi có không quá 
15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm thi phỏng vấn là 100 điểm.

4.2. Đối với viên chức thông qua phương thức xét tuyển, không cạnh tranh.

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo 
Bảng nhu cầu đăng ký khắc phục tuyển dụng lại công chức, viên chức được ban 
hành kèm theo Kế hoạch số 10-KH/BTCTƯ, ngày 29-4-2021 của Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy, nếu đáp ứng thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi phỏng vấn.

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 
tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thời gian thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi, thí sinh dự thi có không quá 
15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm thi phỏng vấn là 100 điểm.

5. Thời gian tổ chức

5.1. Thời gian và địa điểm

a) Thời gian tổ chức: Dự kiến quý II năm 2021. Thời gian cụ thể sè thông 
báo sau.

b) Địa điểm ôn tập, thi tuyển, xét tuyển: Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 
217 đường Chu Văn An, phường An Hòa, thành phổ Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

5.2. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11-11
2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch và thăng hạnơ công chức, viên chức. Dự kiến 
thu lệ phí là 400.000 đồng/người.
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Hội đồng khắc phục sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức thông 
báo đên các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức sai phạm trong tuyển 
dụng công chức, viên chức biêt; Thông báo này công khai trên trang điện tử 
https://snv.kiengiang.gov.vn và niêm yết tại cơ quan, đơn vị.

Nơi nhân:
- Các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công 
chức, viên chức khắc phục sai phạm,
- Sở Nội vụ,
- Trường Cao đẳng Kiên Giang,
- Lưu Ban Tô chức Tỉnh ủy.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY
kiêm

https://snv.kiengiang.gov.vn


MẪƯ SỐ 01

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

, ngày.... thảng.... năm

PHIÉU ĐĂNG KÝ D ự  TƯYẺN

Vị trí dự tuyển(1): . 

Đơn vị dự tuyển(2):

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:............................... Nam □ Nữ □
Dân tộc:.......................... . Tôn giáo:................................................................
Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:...........................................................
Ngày cấp:....................Nơi cấp:........................................................................
Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam....................... , ngày chính thức................
Số điện thoại di động để báo tin :.......................... ,Email:................................
Quê quán:...........................................................................................................
Hộ khẩu thường trú :..........................................................................................
Chỗ ở hiện nay (để báo tin):...............................................................................
Tình trạng sức khỏe:................... Chiều cao:............. , Cân nặng:................. kg
Thành phần bản thân hiện nay:..........................................................................
Trình độ văn hóa:...............................................................................................
Trình độ chuyên môn:........................................................................................

II. THÔNG TIN C ơ  BẢN VÊ GIA ĐÌNH

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ 
chức công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành 

viên các tố chức chính trị - xã h ộ i.... )

Mối
quan

hệ
Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh



III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, 
năm cấp văn 
băng, chứng  

chỉ

Tên trường, cơ  
sở đào tạo cấp

Trình độ, 
văn bằng, 
chứng chỉ

Số hiệu 
của văn  

bằng, 
chứng chỉ

Chuyên  
ngành đào 

tạo (ghi theo 
bảng điểm)

Ngành
đào
tạo

Hình
thức
đào
tạo

xếp loại 
bằng, 
chứng  

chỉ

IV. THÔNG TIN VÈ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ ngày, tháng, năm 
đên ngày, tháng, năm Cơ quan, tổ chức công tác

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC• 7 •

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở 
mục này)

Miễn thi ngoại ngữ d o : ..............................................
Miễn thi tin học do: ............................................

VI. ĐĂNG KÝ D ự  THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thỉ sinh lựa chọn và ghi rõ đãng ký thi một trong năm thử tiếng: Anh Nga 
Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại 
Thông báo tuyên dụng).

Đăng ký dự thi ngoại n g ữ :....................................................
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VII. ĐÓI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

VIII NÔI DUNG KHÁC THEO YỂU CÀU CỦA c ơ  QUAN 
CO THẨM QUYÊN TUYỂN DỤNG

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận 
được thong báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo «quyđịnh :Nêu sai sự thật 
thì kết quả tuyển dụng cua tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyên tuyên dụng huy bo toi 
sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyên 
dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: ,
(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyên;  ̂ ,
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyên dụng;


