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UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:          /QĐ-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Gia Lai, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại  

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông năm 2022 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (gọi tắt là Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP); Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư số 

92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai;  

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 105/TTr-

STTTT ngày 29/9/2022 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng  viên chức 

sự nghiệp năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc 

tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông năm 2022 (Kế hoạch số 104/KH-STTTT ngày 29/9/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông). Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo các yêu cầu, cụ 

thể như sau:  

1. Căn cứ tuyển dụng thực hiện theo đúng quy định tại Điều 4 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; số lượng người làm việc cần tuyển dụng phải trên cơ sở 

biên chế được cấp có thẩm quyền giao có tính đến lộ trình tinh giản biên chế 

đảm bảo theo đúng quy định. 

2. Nguyên tắc tuyển dụng phải đảm bảo theo quy định tại Điều 21 Luật 

Viên chức năm 2010. 
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3. Điều kiện đăng ký dự tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:  

- Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật 

Viên chức năm 2010; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục Phiếu đăng ký dự tuyển 

kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

4. Phương thức tuyển dụng viên chức thực hiện thông qua xét tuyển theo 

quy định tại Điều 23 Luật Viên chức năm 2010;  

5. Nội dung, hình thức và thời gian xét tuyển viên chức thực hiện theo 

quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ; 

6. Đối tượng ưu tiên và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên 

chức thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

7. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến kỳ xét tuyển 

viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 

của Bộ Nội vụ. 

8. Về phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-

BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm: 

1. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang 

thông tin điện tử của sở và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan và  

đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển; 

thông báo thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, nội dung và 

hình thức xét tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển; các nội dung khác 

có liên quan đến kỳ xét tuyển phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng nội quy, quy 

chế được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020  

của Bộ Nội vụ, kế hoạch đã được phê duyệt và theo đúng quy định của pháp luật 

hiện hành. 

3. Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát kỳ xét tuyển 

và các Ban giúp việc khác của Hội đồng để tổ chức tuyển dụng viên chức theo 

đúng quy định. 

4. Thông báo kết quả tuyển dụng, quyết định phê duyệt kết quả tuyển 

dụng và thực hiện chính sách đối với viên chức theo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành. 

5. Kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp pháp, hợp lệ và hoàn thiện 

hồ sơ tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp trúng tuyển theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm tuyển dụng trước khi quyết định tuyển 

dụng; kế hoạch cụ thể, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển và các 



 3 

văn bản khác có liên quan trong quá trình tổ chức tuyển dụng gửi Sở Nội vụ để 

theo dõi, giám sát theo quy định. 

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) trong quá trình tổ chức tuyển dụng 

theo thẩm quyền phân cấp quản lý. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đăng Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, CCVC. 

               GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                      Nguyễn Đình Tiến 
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