ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 623/TB-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
Về tuyển dụng công chức cấp trong cơ quan, tổ chức hành chính
cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số
13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một
số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐCP;
Căn cứ Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của UBND
tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong các cơ
quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018;
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng công chức làm việc
trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng:
1.1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2018 là 106 chỉ
tiêu. Trong đó:
+ Cơ quan, tổ chức cấp tỉnh: 55 chỉ tiêu.
+ Cơ quan, tổ chức cấp huyện: 51 chỉ tiêu.
Chi tiết về vị trí việc làm, số lượng, trình độ chuyên môn cần tuyển
dụng của từng cơ quan xem phụ lục kèm theo
1.2. Tại chỉ tiêu tuyển dụng, nếu đã có thí sinh đăng ký có đủ tiêu chuẩn,
điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển (gồm: Người tốt nghiệp Đại học thủ khoa
tại các cơ sở đào tạo ở trong nước; Người tốt nghiệp Đại học, sau đại học loại giỏi,
xuất sắc ở nước ngoài) hoặc tiếp nhận không qua thi tuyển theo Nghị định số
140/2018/NĐ-CP, giao Sở Nội vụ thông báo và hướng dẫn để các thí sinh được
chuyển nguyện vọng, đăng ký vào chỉ tiêu tuyển dụng khác có yêu cầu trình độ
chuyên môn phù hợp.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
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b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng (chi tiết
theo phụ lục đính kèm)
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) 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.
3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:
3.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
3.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương
binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của
người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945
trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,
con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm
vào tổng số điểm thi tuyển;
3.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong
lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ
tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn
thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
3.4. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được
cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.
4. Nội dung thi và hình thức thi
4.1. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài, về hệ thống chính trị, tổ chức bộ
máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà
nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
+ Đối với ngạch Nhân viên, Cán sự: Thời gian 120 phút.
+ Đối với ngạch Chuyên viên: Thời gian 180 phút.
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4.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài
về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.
+ Đối với ngạch Nhân viên, Cán sự: thi viết thời gian 120 phút và thi trắc
nghiệm thời gian 30 phút.
+ Đối với ngạch Chuyên viên: thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm
thời gian 45 phút.
4.3. Môn ngoại ngữ (thi viết hoặc trắc nghiệm trên máy tính) và tin học (thi
trắc nghiệm).
+ Đối với ngạch Nhân viên, Cán sự: thời gian 30 phút.
+ Đối với ngạch Chuyên viên: Thời gian 45 phút.
* Lưu ý: Đối với trường hợp thi tuyển công chức vào vị trí việc làm yêu cầu
chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học thì môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại
ngữ hoặc tin học. Thời gian thi ngoại ngữ hoặc tin học do người đứng đầu cơ quan
có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định bảo đảm phù hợp với yêu cầu của
vị trí việc làm cần tuyển.
5. Thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
5.1. Thành phần hồ sơ dự tuyển công chức bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu đơn ban hành kèm theo Thông tư số
13/2010/TT-BNV);
b) Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán hình (theo mẫu), có xác nhận của cơ quan
có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (đóng dấu
giáp lai vào hình dán);
c) Bản sao giấy khai sinh;
d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị
trí dự tuyển;
đ) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng theo quy định
tại Mục 3 của Thông báo này (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
g) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (để liên lạc khi
cần thiết) và 02 ảnh 4 x 6.
Lưu ý:
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 cơ quan có nhu cầu tuyển dụng
- Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 250 x 340 x 5 mm (ghi đầy đủ họ tên,
địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
- Mẫu đơn và Sơ yếu lý lịch thí sinh tải từ website chính thức của Sở Nội
vụ: http://sonoivu.angiang.gov.vn.
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- Hồ sơ đã nhận không hoàn trả lại.
5.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thi:
a) Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày
08/11/2018.
b) Địa điểm: Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp (trong giờ hành chính từ
ngày thứ hai đến ngày thứ sáu) tại Sở Nội vụ tỉnh An Giang (địa chỉ: số 89, Trần
Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
5.3. Lệ phí thi tuyển: 300.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 228/2016/TT-BTC).
6. Thời gian thi: Kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 dự kiến
trong tháng 12 năm 2018.
7. Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng công chức tỉnh An Giang
năm 2018 được niêm yết trên trang thông tin điện tử của tỉnh An Giang:
www.angiang.gov.vn; trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ:
http://sonoivu.angiang.gov.vn và tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ.
Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với Sở Nội vụ (địa chỉ: số
số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang,
số điện thoại 02963.856922) trong giờ làm việc để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: HC-TC, TH.
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Ký bởi: Ủy ban Nhân
dân tỉnh
Email:
ubnd@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Thời gian ký:
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Vương Bình Thạnh
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