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BCH ĐOÀN TỈNH NINH THUẬN 

*** 

Số:          -KH/TĐTN-XDTCĐH 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà Thiếu nhi tỉnh năm 2023 

---------------- 

 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 

11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc 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;  

Căn cứ Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức 

Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan 

đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 1115-QĐ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy về việc 

giao biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 

19/12/2022 của Tỉnh ủy về việc quản lý, sử dụng biên chế của hệ thống chính trị 

tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2026;  

Căn cứ Công văn số 3589-CV/TU ngày 07/02/2023 của Tỉnh ủy Ninh 

Thuận về việc thực hiện xét tuyển viên chức cho Nhà Thiếu nhi tỉnh; 

Trên cơ sở đề nghị của Nhà Thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 

xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà Thiếu nhi tỉnh năm 

2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Bổ sung nhân lực còn thiếu vào làm việc tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, đảm 

bảo chất lượng, có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện 

nhiệm vụ của Nhà Thiếu nhi tỉnh.  

2. Việc tuyển dụng viên chức phải phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm, số 

lượng biên chế do cấp có thẩm quyền giao; đảm bảo công khai, công bằng. 

II. NỘI DUNG: 

1. Biên chế được giao và hiện có tại Nhà Thiếu nhi tỉnh: 
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- Biên chế được giao năm 2023: 08 (theo Quyết định số 1115-QĐ/TU 

ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy về việc giao biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 

2026; Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 19/12/2022 của Tỉnh ủy về việc quản lý, sử 

dụng biên chế của hệ thống chính trị tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 – 2026). 

- Biên chế hiện có: 05. 

2. Số lượng viên chức cần tuyển theo vị trí việc làm: 

-  Kế toán: 01 

- Viên chức tham mưu nghiệp vụ: 01 

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển: 

3.1. Đối tượng đăng ký dự tuyển phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện, tiêu 

chuẩn theo quy định sau: 

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.  

c) Có đơn đăng ký dự tuyển; 

d) Có lý lịch rõ ràng; 

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng 

khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; 

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị 

sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. 

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: 

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

b) 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. 

c) Không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 3.1 Kế 

hoạch này. 

4. Tiêu chuẩn, yêu cầu đăng ký:  

Người đăng ký dự tuyển các vị trí phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào 

tạo, bồi dưỡng sau: 

- Vị trí việc làm Kế toán: 

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Kế toán kiểm toán, 

Tài chính… 

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ. 
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+ Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng (nếu có). 

- Vị trí việc làm tham mưu nghiệp vụ: 

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: âm nhạc, nhạc cụ, văn hoá 

nghệ thuật; giáo dục tiểu học; công tác đội; công dân - kỹ năng công tác đội; 

biên đạo múa, biên đạo sân khấu; thể dục thể thao; công tác xã hội;…   

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại 

ngữ. 

* Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra 

về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm 

dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Ưu tiên xét 

tuyển thí sinh không quá 30 tuổi. 

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. 

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau: 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo 

yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được 

tham dự vòng 2. 

- Vòng 2: 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 cần tuyển. 

+ Thời gian: Phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi 

có không quá 15 phút chuẩn bị). 

+ Thang điểm: 100 điểm. 

6. Thời gian tuyển dụng: Tháng 02/2023 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 

- Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà Thiếu nhi 

tỉnh năm 2023. 

- Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà Thiếu nhi tỉnh và tiếp 

nhận hồ sơ dự tuyển. 

 - Thành lập Hội đồng xét tuyển, tổ giúp việc xét tuyển viên chức. 

 - Xây dựng nội dung xét tuyển theo quy định. 

 - Giao Ban Xây dựng Tổ chức Đoàn - Hội tham mưu triển khai thực hiện 

các nội dung của kế hoạch này; trực tiếp tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. 

 2. Giao Nhà Thiếu nhi tỉnh: 

Phối hợp Ban Xây dựng Tổ chức Đoàn - Hội Tỉnh Đoàn về nội dung xét 

tuyển; giới thiệu 02 nhân sự tham gia thành viên hội đồng xét tuyển (danh sách 

giới thiệu gửi về Tỉnh Đoàn trước ngày 17/02/2023). 
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3. Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc: 

Phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thông báo thông tin tuyển dụng viên 

chức Nhà Thiếu nhi tỉnh rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên các 

phương tiện thông tin, mạng xã hội của Đoàn, niêm yết tại cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà Thiếu nhi 

tỉnh năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực Tỉnh Đoàn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận; 

- Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh; 

- Nhà Thiếu nhi tỉnh (phối hợp);  

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; 

- Lưu: VT, XDTCĐH, niêm yết, đăng Wed, 

fanpage của Tỉnh Đoàn. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Phúc 
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