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

Bình Giang, ngày        tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hình thức và nội dung sát hạch tiếp nhận vào 

công chức cấp xã không qua thi tuyển đối với trường hợp đặc biệt 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 
công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng 
dẫn một số quy quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã; 
Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 
Dương ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên 
chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành 
chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, 
chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

Căn cứ Kết luận kiểm tra văn bản của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1800/BC-STP 
ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 216/TTr-NV ngày 01 tháng 
11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện các hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch đối với 
trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

1. Hình thức sát hạch: Phỏng vấn trực tiếp người dự tuyển. Thang điểm chấm 
là 100 điểm. Thời gian chuẩn bị và trả lời phỏng vấn là 30 phút.

2. Nội dung kiểm tra, sát hạch:



2.1. Vòng 1: Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo 
yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển.

2.2. Vòng 2: Tổ chức sát hạch:
- Nội dung sát hạch:
+ Sát hạch trình dộ hiểu biết chung 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; 
công chức, công vụ.

+ Sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của 
chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
3119/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 về việc quy định nội dung và hình 
thức sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển đối với trường 
hợp đặc biệt. Các trường hợp kiểm tra, sát hạch được thực hiện theo Quyết định 
số 3119/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 phù hợp với Quyết định này, 
không có đơn thư khiếu nại, tố cáo được công nhận kết quả trúng tuyển.  

Điều 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng 
phòng Nội vụ; Chủ tịch UBND xã có chỉ tiêu xét tuyển, Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan và Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không 
qua thi tuyển căn cứ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Kiên
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