
UBND HUYỆN PHÙ c ừ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ĐẦU TƯ XẢY DựNG Độc lập — Tự do -  Hạnh phúc

Số: 50 /TB-BQLDA Phù Cừ, ngày4^ tháng 6 năm 2019

T H Ô N G  BÁO
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ năm 2019

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012;
Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy 

định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 
công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 
việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quỵ 
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế 
và sự nghiêp khác;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ: số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 
hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi 
dưỡng đối với viên chức; số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành Quy ché 
thi tuyên, xét tuyên viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh n g h ầ o ^ ^  
nghiệp đối với viên chức; số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 hướng dẫn về Sử|í(3uíưXi 
đôi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ NộiV&Éil f 
vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 
bôi dưỡng đối với viên chức;

Căn ^ ứ „ cáÍL Quyết định của ủ y  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên: số 
06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 ban hanh quy định vê phân cấp quản lý công 
tác tô chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hung Yên; số 2684/QD-UBND 
ngày 01/11/2018 về việc phê duyệt danh mục vị trí viẹc làm, bản mô ta công viec 
va khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyẹn
Phù Cừ trực thuộc ƯBND huyện Phù Cừ-

Căn cứ Công văn số 1003/SNV-CCVC ngày 25/10/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 
Hưng Yen vê việc hướng dân tuyên dụng viên chức vào làm việc tại Ban quản lý 
dự án đẩu tư xây dựng huyện;

 ̂ Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND 
huyện Phù Cừ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền han, cơ
cấu tổ chức Ban  quần lý dự án đầu tư xây huýện;



Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-ƯBND ngày 07/3/2019 của UBND huyện 
Phù Cừ vê việc phê duyệt Kê hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1791/QĐ-ƯBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện 
Phù Cừ vê việc giao bô sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ năm 2019'

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ thông báo việc tuyển dụng 
viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ D ự  TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 

thành phân xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam'
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ 

năng phù họp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Ban QLDA 

ĐTXD huyện xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về 

hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 
chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

n. TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyến 

theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP được 
sửa đổi tại khoản 5, khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 
29/11/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 người. Cụ thể:
1. Vị trí việc làm gắn vói hoạt động nghề nghiệp và số lượng người làm 

việc cần tuyển: 03 vị trí, 12 người.
- Vị trí nghiệp vụ quản lý dự án, đâu thâu: 04 người
Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc 

chuyên ngành thuộc nhóm ngành kỹ thuật xây dựng, giao thông các Trường Đại 
học Giao thông Vận tải, Đại học xây dựng.

- Vị trí nghiệp vụ kỹ thuật, tư van, giám sát: 02 người
Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc 

c h u y ê n  ngành thuộc nhóm ngành kỹ thuật xây dựng, giao thông.
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- Vị trí nghiệp vụ giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất: 06 người 
Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên

ngành: Quản lý đất đai; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng.
2. Vị trí việc làm gắn vói công việc hỗ trợ, phục vụ và số lượng người 

làm việc cần tuyển: 03 vị trí, 04 người.
- Vị trí Hành chính - Tổng hợp: 02 người. Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt 

nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế 
Nông nghiệp.

- Vị trí K ế toán: 01 người. Yêu càu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại 
học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Ke toán.

- Vị trí Vãn thư - Thủ quỹ: 01 người. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt 
nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Ke toán.

III. NỘI DUNG HỒ S ơ  ĐĂNG KÝ D ự  TUYỂN, THỜI HẠN VÀ ĐỊA 
ĐIỂM NỘP HỒ S ơ  D ự  TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 161/2018/NĐ-CP ngay 29/11/2018 của Chính phủ;
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư 

số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong 

thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí

dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường họp có văn bằng do cơí^N 
sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan Y tế đủ điều kiện;.ựNs]x 
được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYTCye^ 
ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển viên chức (nếu 
có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;
- Ba (03) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số điện 

thoại liên lạc, hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 mới chụp trong vòng 06 tháng trở lại đây.
Hồ sơ đựng trong túi hồ sơ theo mẫu quy định, bên ngoài ghi rõ thông tin 

của người dự tuyển.
Người nộp hồ sơ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.
2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký tham gia dự tuyển viên chức nộp hồ sơ tại Ban Quản lý dự án 

đầu tư xay dựng huyện Phù Cừ từ ngày 14/6/2019 đến hết ngày 15/7/2019 vào giờ 
hành chính các ngày làm việc trong tuân.

Số điện thoại liên hệ: 02213 853 386.
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Hồ sơ dự tuyển đã nộp không trả lại.
IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYÊN
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được 
tham dự vòng 2.

2. Vòng 2
- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển.
- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian phỏng vấn 30 phút.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
1. Thời gian
Thời gian tổ chức xét tuyển trong quý III năm 2019 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau)
2. Địa điểm tổ chức xét tuyển
Tại hội trường phòng họp tầng hai nhà làm việc 4 tầng UBND huyện Phù Cừ.
3. Lệ phí dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển 
dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.
VL TỒ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở thông báo này Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm triển khai thực 

hiện việc xét tuyển theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; thông tin rộng rãi nội 
dung thông báo này trên hệ thống phát thanh của huyện, trang thông tin điện tử của 
Uy ban nhân dân huyện và tiên hành tuyển dụng đúng quy định./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: VP HĐND-UBND; Nội vụ;
- Đài truyền thanh huyện;
- Lãnh đạo BQLDA;
- Lưu: BQLDA.

Nguyễn Trung Kiên
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