
Thông báo tiếp nhận công chức năm 2021

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; căn cứ yêu cầu, nhiệm 
vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021;

Để tăng cường, bổ sung đội ngũ công chức tham mưu giúp việc cho Đoàn đại 
biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của 
Hội đồng nhân dân tỉnh được kịp thời, hiệu quả, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh thông báo tiếp nhận công chức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 05 chỉ tiêu.

2. Vị trí tiếp nhận:
2.1. Vị trí chuyên viên tham mưu giúp việc thuộc lĩnh vực phòng Công tác 

HĐND: 02 chỉ tiêu 
a) Có trình độ Đại học trở lên, ưu tiên Đại học Luật hoặc Cử nhân Hành chính.
b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
c) Am hiểu lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật; quốc phòng, an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội; lĩnh vực y tế, lao động, thương binh, xã hội, du lịch và các hoạt động 
của Hội, Đoàn thể tỉnh Khánh Hòa.

2.2. Vị trí chuyên viên tham mưu giúp việc thuộc lĩnh vực phòng Thông 
tin, dân nguyện, tổng hợp: 02 chỉ tiêu

a) Có trình độ Đại học trở lên, ưu tiên Đại học Luật hoặc Cử nhân Hành chính. 
b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
c) Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, tổ chức triển khai công việc; hiểu biết và 

áp dụng pháp luật, tham mưu xử lý đơn, tiếp công dân theo đúng quy định pháp luật.
2.3. Vị trí chuyên viên tham mưu giúp việc thuộc lĩnh vực hành chính: 01 

chỉ tiêu
a) Có trình độ Đại học trở lên, ưu tiên Đại học Luật hoặc Cử nhân Hành chính. 
b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
c) Nắm vững và am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hành 

chính, quản trị.
3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn
a) Đối tượng: Công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và Khối 

đảng, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
b) Tiêu chuẩn, điều kiện
- Hộ khẩu thường trú tại Khánh Hòa.
- Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 15 năm trở lên. 



- Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên Đại học 
Luật hoặc Cử nhân Hành chính.

- Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách 
nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao; đạo đức lối sống mẫu mực, trung thực. Không vi 
phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. 

- Về năng lực: Am hiểu về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước để tham mưu cho Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn 
phòng trên các lĩnh vực được giao đạt chất lượng, hiệu quả; năng động, sáng tạo, có 
năng lực, sở trường trong môi trường công tác mới; được cấp có thẩm quyền đánh giá 
xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) Những đối tượng sau đây không được tiếp nhận

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành 
xong bản án, quyết định về 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.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị tiếp nhận
a) Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 18, Nghị 

định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý công chức; hồ sơ không được tẩy xóa, sắp xếp theo thứ tự, 
đựng trong túi đựng hồ sơ, có số điện thoại liên hệ. 

Ngoài thành phần hồ sơ nêu trên, công chức nộp thêm các hồ sơ cụ thể như sau: 
Bản sao quyết định tuyển dụng công chức; quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức; 
quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý (nếu có); 
đánh giá, xếp loại công chức được cấp có thẩm quyền xác nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Lưu ý: Đối với các trường hợp không được tiếp nhận 
sẽ không trả lại hồ sơ.

5. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

a)Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 16/12/2021 đến hết 16h00 ngày 24/12/2021 
(trong giờ hành chính).

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, số 01 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo./.

Mỹ Hạnh


