
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày        tháng 4 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

V/v tiếp nhận viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển 

và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện 

 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 

31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018 của Chính phủ 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 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 

số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV 

ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ 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;  

Theo đề nghị tại Báo cáo số 612/BC-SNV ngày 24/4/2020, UBND tỉnh Nam 

Định ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp nhận viên chức không qua thi tuyển vào làm 

công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (sau 

đây gọi là tiếp nhận công chức không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc 

biệt), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển đối với những trường 

hợp đặc biệt để tuyển dụng những người đã có kinh nghiệm công tác đủ điều kiện 

theo quy đinh của pháp luật thành công chức đảm nhận một số vị trí việc làm chưa 

có người đảm nhận tại một số cơ quan, đơn vị có nhu cầu và có văn bản đề nghị. 

2. Yêu cầu: Thực hiện tiếp nhận công chức không qua thi tuyển đối với những 

trường hợp đặc biệt theo đúng quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của 

Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành. 

II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN 

1. Số lượng: 13 người, trong đó: Tiếp nhận 9 viên chức không qua thi tuyển 

vào làm công chức và xét chuyển 4 công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở 

lên, cụ thể:  
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- Sở Văn hóa, TT và Du lịch: 4 người  

- Sở Khoa học và Công nghệ: 1 người  

- UBND huyện Hải Hậu: 2 người  

- UBND huyện Giao Thủy: 2 người  

- UBND huyện Nam Trực: 1 người  

- UBND huyện Ý Yên: 2 người  

- UBND huyện Mỹ Lộc: 1 người  

2. Vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận: 

a) Vị trí việc làm, biên chế: Cơ quan, đơn vị còn chỉ tiêu biên chế và có nhu 

cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

b) Đối tượng:  

- Tiếp nhận không qua thi tuyển vào làm công chức theo khoản 1 Điều 19 Nghị 

định 24//2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo 

khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. 

- Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên theo 

Điều 25 Nghị định 24//2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ được sửa đổi, 

bổ sung theo khoản 13 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của 

Chính phủ. 

c) Đạt yêu cầu về năng lực, trình độ, kỹ năng theo khung năng lực theo vị trí 

việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể: 

- Đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm 

cần tiếp nhận:  

+ Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành (ngành) phù hợp vị trí việc làm. 

+ Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên và tương đương trở lên.  

+ Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

+ Chứng chỉ tin học tương đương đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản.  

- Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách nhiệm vụ 

được giao. 

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ 

luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp 

hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa 

được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

d) Đối với vị trí lãnh đạo quản lý phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện bổ 

nhiệm theo quy định hiện hành. 
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III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

Thực hiện theo Khoản 2 Điều 19 Nghị định 24//2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung theo Khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 13 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 

30/12/2010 của Bộ Nội vụ và các nhiệm vụ chính sau đây: 

1. UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận 

công chức không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt để thực hiện đồng 

thời hai nhiệm vụ kiểm tra, sát hạch đối với viên chức tuyển dụng đặc biệt thành 

công chức và kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã thành công chức cấp 

huyện. 

2. Hội đồng Kiểm tra, sát hạch họp, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội 

đồng, triển khai các công viêc: Thành lập các Ban giúp việc; bố trí phòng kiểm tra, 

sát hạch và các điều kiện khác phục vụ kiểm tra, sát hạch.  

3. Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người đề nghị 

xét chyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

4. Thông báo danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn. 

5. Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển 

dự kiến hình thức, nội dung sát hạch, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết 

định trước khi tổ chức sát hạch và thông báo công khai đến thí sinh. 

6. Tổ chức ôn tập và tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của người đề nghị xét chuyển. 

7. Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch (bằng văn bản, 

kèm theo các biên bản họp Hội đồng và tài liệu liên quan) với Chủ tịch UBND tỉnh. 

8. UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch.  

9. Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng (theo phân cấp Chủ tịch 

UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ). 

10. UBND tỉnh báo cáo kết quả tuyển dụng về Bộ Nội vụ.  

IV. THỜI GIAN: Dự kiến xong trước ngày 30/6/2020 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng kiểm tra sát hạch: Có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, sát hạch 

đúng quy định và Kế hoạch này. 

2. Sở Nội vụ:  

- Thông báo công khai Kế hoạch tổ chức tiếp nhận công chức không qua thi 

tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ; 

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn được 

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đề nghị tiếp nhận công chức không 

qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt báo cáo UBND tỉnh. 

- Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra, 

sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt 

theo quy định của pháp luật; 
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- Giúp Hội đồng Kiểm tra, sát hạch: 

+ Là đầu mối giúp Hội đồng Kiểm tra, sát hạch triển khai các công việc theo 

phân công của Hội đồng, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm tra hồ sơ, tổ 

chức sát hạch theo quy định.  

+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ 

cho việc tổ chức kiểm tra sát hạch (nếu cần). 

+ Tham mưu giúp Hội đồng Kiểm tra, sát hạch: Triệu tập người có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện tham dự sát hạch và thông báo về kế hoạch tổ chức sát hạch; nội 

dung sát hạch; hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch. 

+ Chuẩn bị tài liệu, nội dung giúp UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả 

tiếp nhận công chức đối với những trường hợp đặc biệt. 

3. Trách nhiệm của đơn vị đề nghị tuyển dụng: 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật về đối tượng, điều 

kiện, tiêu chuẩn của người đề nghị tiếp nhận công chức đặc biệt không qua thi tuyển. 

- Phối hơp̣ với Sở Nội vụ trong công tác tổ chức kiểm tra, sát hạch.  

- Tạo điều kiện cho người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kiểm tra sát hạch. 

4. Sở Tài chính: Hướng dẫn lập dự toán, cấp kinh phí và thanh quyết toán chi 

phí tổ chức kiểm tra sát hạch theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiếp nhận công chức không qua thi tuyển đối với 

những trường hợp đặc biệt tỉnh Nam Định. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách 

nhiệm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính; 

- Các đơn vị đề nghị tuyển dụng;  

- Lưu: VP1, VP8. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
  
 
 
 

Phạm Đình Nghị 
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