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BÁO CÁO 

Tình hình tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục  

thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng năm 2022 

 
 

Thực hiện Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành 

giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng năm 2022. Ủy ban nhân dân 

huyện Kim Bảng trân trọng báo cáo tình hình tổ chức tuyển dụng đến thời điểm 

hiện tại, cụ thể như sau: 

I. Tình hình thu phiếu đăng ký dự tuyển và kiểm tra điều kiện dự tuyển 

của người đăng ký dự tuyển (số liệu chi tiết theo biểu tổng hợp gửi kèm) 

1. Tình hình thu phiếu đăng ký dự tuyển 

- Ngày 28/4/2022: Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

tham mưu UBND huyện quyết định thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự 

tuyển viên chức ngành giáo dục gồm 04 thành viên do bà Phạm Thị Thuấn- Phó 

Trưởng phòng Nội vụ làm Tổ trưởng.  

- Ngày 29/4/2022: UBND huyện ban hành thông báo tuyển dụng viên chức 

ngành giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng năm 2022 và thực hiện 

đăng thông báo tuyển dụng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà 

Nam, Cổng thông tin điện tử của UBND huyện; niêm yết công khai tại trụ sở làm 

việc của Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện theo quy định. 

- Từ ngày 29/4/2022, Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đã thực hiện tiếp 

nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định đến 17h ngày 28/5/2022, địa điểm tại 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng; bảo đảm bảo mật thông tin số lượng đăng 

ký dự tuyển đến khi công bố. Hình thức tiếp nhận: theo hình thức trực tiếp hoặc 

gửi theo đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu đăng ký dự tuyển đến 

địa điểm tiếp nhận. Tổng số Phiếu đăng ký dự tuyển đã thu là 123 phiếu. 

2. Tình hình kiểm tra điều kiện dự tuyển của người đăng ký dự tuyển 

- Ngày 30/5/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 

2258/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo 

dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng năm 2022. 

- Ngày 31/5/2022, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã ban hành Quyết định 

số 02/QĐ-HĐTD về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển gồm 5 

thành viên do bà Phạm Thị Thuấn- Phó Trưởng phòng Nội vụ làm Trưởng ban. 

Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra điều kiện, 

tiêu chuẩn của người dự tuyển theo quy định. 
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- Ngày 03/6/2022, tại Phòng họp 201 - Nhà A,  Trụ sở UBND huyện, Hội 

đồng tuyển dụng đã tổ chức Hội nghị kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người 

dự tuyển; thông qua Danh sách người đủ điều kiện và người không đủ điều kiện 

tham dự xét tuyển ở vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện Kim Bảng năm 2022 . 

- Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển: 

+ Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu; 

+ Tổng số người đăng ký dự tuyển: 123 người 

+ Người đủ điều kiện tham dự xét tuyển ở vòng 2: 119 người  

+ Người không đủ điều kiện tham dự xét tuyển ở vòng 2: 04 người  

II. Tình hình tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành 

giáo dục - đào tạo năm 2022 (ngày 17-18/6/2022): 

- Thời gian tổ chức khai mạc thi vòng 2: Hồi 8h00’ ngày 17/6/2022, tại 

Trường THCS thị trấn Quế, huyện Kim Bảng đã tiến hành khai mạc kỳ thi kỳ 

tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc UBND huyện năm 2022.  

- Tình hình an ninh trật tự trong ngày thi: Việc đảm bảo an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội cho kỳ thi được UBND huyện quan tâm chỉ đạo Công an 

huyện thực hiện. Công an huyện đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, 

an toàn cho kỳ tuyển dụng, phối hợp cử 10 chiến sỹ Công an huyện tham gia phụ 

trách công tác áp tải, bảo mật đề thi và các quy trình nghiệp vụ tuyển dụng. Do 

đó, tình hình an ninh trật tự trong ngày thi đảm bảo ổn định, an toàn, không có 

vấn đề phức tạp nảy sinh cần giải quyết. 

- Vi phạm Nội quy, Quy chế tuyển dụng của người dự tuyển (nếu có), nêu 

rõ số người vi phạm, nội dung vi phạm: Không có trường hợp vi phạm cần xử lý. 

- Vi phạm của bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng (nếu có) và nêu rõ 

nội dung vi phạm: Không có trường hợp vi phạm cần xử lý. 

- Tình hình đơn thư, kiến nghị về kỳ tuyển dụng (nếu có): Đến thời điểm 

hiện tại, UBND huyện, Hội đồng tuyển dụng huyện chưa nhận được đơn thư, 

kiến nghị về kỳ tuyển dụng. 

III. Nhận xét, đánh giá  

Đến thời điểm hiện tại, quá trình triển khai và tổ chức thực hiện kỳ xét 

tuyển đã được UBND huyện Kim Bảng nghiêm túc triển khai; thực hiện theo 

đúng quy định của Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2019 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của 

Bộ Nội vụ 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 và các quy định 

của pháp luật có liên quan. 
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Trên đây là tình hình tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng năm 2022 đến thời điểm hiện tại. Ủy ban 

nhân dân huyện trân trọng báo cáo./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Đoàn Kiểm tra của tỉnh; 

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Giám sát; 

- Hội đồng tuyển dụng huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

            

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Phạm Hoàng Tùng 
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