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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

Căn cứ Quyết định số 8128/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/9/2020 về việc phê 

duyệt chỉ tiêu, cơ cấu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của 

Sở Lao động – TBXH và Thông báo số 464/TB-SLĐTBXH ngày 29/9/2020 về 

việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc năm 2020, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thu hồ sơ 

của đối tượng dự tuyển viên chức như sau: 

I. Việc thông báo và tổ chức tiếp nhận hồ sơ 

1. Các đơn vị công khai niêm yết chỉ tiêu, cơ cấu, tiêu chuẩn, chuyên ngành 

dự tuyển, tiêu chuẩn dự tuyển, nơi tiếp nhận hồ sơ và thời gian tiếp nhận hồ sơ 

tại trụ sở và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan đơn vị theo Thông 

báo số 464/TB-SLĐTBXH ngày 29/9/2020. Thời gian thực hiện: từ ngày 

01/10/2020 đến khi kết thúc tất cả các quy trình tuyển dụng, lập biên bản công 

khai (Mẫu số 01) có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, phòng Tổ chức hành 

chính, Công đoàn và đại diện công chức, viên chức, người lao động đơn vị để 

đưa vào hồ sơ lưu trữ theo quy định. 

Địa điểm thông báo tại trụ sở phải là nơi dễ nhìn thấy, tạo điều kiện thuận 

lợi cho người có nguyện vọng dự thi đến tìm hiểu. 

2. Phân công cán bộ trong biên chế, có đủ điều kiện tiêu chuẩn chuyên môn 

nghiệp vụ về tổ chức cán bộ để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. 

3. Việc tiếp nhận hồ sơ người dự tuyển: 

- Chỉ tiếp nhận những hồ sơ đủ điều kiện tiêu chuẩn theo từng vị trí việc 

làm đã được phê duyệt. 

- Không được từ chối tiếp nhận hồ sơ của người có đủ điều kiện dự tuyển, 

trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển để người dân phản ánh 

thì người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước 

pháp luật. 

- Không được phân biệt loại hình đạo tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính 

quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), 

không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập để từ chối thu hồ sơ 

của người dự tuyển. 

- Ngoài các điều kiện quy định về giới tính của người dự tuyển theo phụ lục 

gửi kèm Thông báo số 464/TB-SLĐTBXH ngày 29/9/2020 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội thì không được phân biệt về giới tính tại các vị trí việc 

làm khác để từ chối hồ sơ người dự tuyển. 

- Riêng đối với Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội: do đặc 

thù của đơn vị phải thường xuyên đóng cổng để quản lý đối tượng, vì vậy, đề 

nghị đơn vị công bố số điện thoại cá nhân của người được giao tiếp nhận hồ sơ 

trước cổng cơ quan và bố trí bảo vệ cơ quan thường trực trong giờ hành chính để 



hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dự tuyển nộp hồ sơ và tiếp 

cận thông tin tuyển dụng. 

3. Thời gian tiếp nhận, rà soát hồ sơ và lệ phí tuyển dụng 

3.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 05/10/2020 

đến ngày 04/11/2020 (trừ thứ 7 và chủ nhật). 

Việc tiếp nhận hồ sơ phải có giấy biên nhận (theo mẫu số 02) có xác nhận 

của người đăng ký dự tuyển và người thu hồ sơ; được lập thành 02 bản, người 

dự tuyển 01 bản và đưa vào hồ sơ xét tuyển 01 bản. Trường hợp hồ sơ dự tuyển 

không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì đơn vị nêu rõ lý do và 

chủ động trả hồ sơ kèm theo lệ phí cho người dự tuyển (nếu có). 

3.2. Thời gian rà soát, tổng hợp danh sách và nộp hồ sơ về Hội động xét 

tuyển: 

- Từ ngày 04/11/2020 - 08/11/2020: Rà soát, kiểm tra, lập danh sách hoàn 

chỉnh dữ liệu, thông tin người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 03) 

và biên bản chốt hồ sơ và kiểm tra hồ sơ (mẫu số 04) 

- Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020: Hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển 

kèm danh sách theo các mẫu quy định gồm file mềm và bản giấy gửi về Hội 

đồng xét tuyển (qua Thư ký Hội đồng). 

3.3. Lệ phí dự tuyển: theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-

BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, 

viên chức (mức 500.000 đồng/hồ sơ) 

II. Hồ sơ dự tuyển:  

Thành phần hồ sơ theo Thông báo số 464/TB-SLĐTBXH ngày 29/9/2020. 

Hồ sơ được bỏ chung vào 01 túi đựng hồ sơ, phía ngoài ghi rõ: vị trí việc làm, 

đơn vị dự tuyển. 

III. Lưu ý khi nhận hồ sơ: 

- Người dự tuyển chỉ được đăng ký 01 vị trí việc làm của 01 cơ quan, đơn 

vị cụ thể. 

- Người có trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ phải có ngành, chuyên ngành 

phù hợp với yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo của vị trí việc làm cần 

tuyển dụng như trong bảng chỉ tiêu cơ cấu kèm Thông báo tuyển dụng. Người 

có bằng sau đại học không cùng ngành, chuyên ngành với bằng đại học thì chỉ 

nộp văn bằng có chuyên ngành phù hợp theo yêu cầu của vị trí cần tuyển. 

- Chế độ chính sách ưu tiên:  

+ Nếu người dự tuyển là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao 

động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại 

B: phải có bản photo Quyết định công nhận hoặc xác nhận của cấp có thẩm 

quyền về đối tượng chính sách. 

+ Nếu người dự tuyển là sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành: phải có bản photo 

Quyết định công nhận hoặc xác nhận của cấp có thẩm quyền về đối tượng chính 

sách; 

+ Nếu người dự tuyển là 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, con của thương binh loại B, 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: hồ sơ dự tuyển phải có bản photo quyết định 

hoăc giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, 

người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng trước tổng 

khởi nghĩa và giấy xác nhận của UBND xã nơi quản lý đối tượng người có công 

về mối quan hệ giữa người dự tuyển và đối tượng chính sách nói trên; 

+ Nếu người dự tuyển là người dân tộc thiểu số: việc xác định thành phần 

dân tộc căn cứ vào giấy khai sinh hợp pháp của người dự tuyển; 

+ Nếu người dự tuyển là 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: hồ sơ dự tuyển phải có bản photo Quyết định xuất ngũ, phục viên hoặc 

xác nhận hoàn thành nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền. 

+ Người dự tuyển là 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: hồ sơ dự 

tuyển phải có Quyết định, văn bản chứng minh thuộc đối tượng trên. 

IV. Lập danh sách người dự tuyển 

Các đơn vị lập danh sách người dự tuyển theo mẫu số 2 phải đáp ứng các 

yêu cầu sau: 

1. Các dữ liệu ghi trên danh sách lập trên bảng tính Excel, Font chữ: Times 

New Roman, Bảng mã chữ: Unicode, cỡ chữ 10, khổ giấy A4 

2. Tên ngành, chuyên ngành đào tạo phải ghi đúng văn bằng, chứng chỉ 

hoặc bảng kết quả học tập, không được viết tắt. 

3. Sắp xếp danh sách theo từng vị trí việc làm, theo thứ tự A, B, C 

4. Hồ sơ dự tuyển không trả lại. 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

thu nhận hồ sơ, nộp hồ sơ dự thi viên chức năm 2020 theo Quyết định số      

8128/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/9/2020, Thông báo số 464/TB-SLDTBXH ngày     

29/9/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Yêu cầu các đơn vị thực 

hiện đầy đủ, đúng quy trình và các nội dung nêu trên. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc phản ánh về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng) để được giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu VT, VP. 
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