
UBND HUYỆN SỐP CỘP 

PHÒNG NỘI VỤ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 835/PNV 

V/v trả lời câu hỏi của công dân 

trên Cổng thông tin điện tử 

huyện Sốp Cộp 

Sốp Cộp, ngày 16 tháng 11 năm 2020 

 

           Kính gửi:  

    - Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện; 

    - UBND xã Mường Lèo; 

    - Ông Lò Văn Lương, bản Nà Chòm, xã Mường Lèo. 

 

Thực hiện Công văn số 01/BBT ngày 10/11/2020 của Ban Biên tập Cổng 

thông tin điện tử huyện về việc xem xét, trả lời câu hỏi của công dân trên Cổng 

thông tin điện tử huyện Sốp Cộp. Tóm tắt nội dung câu hỏi của công dân: “Tôi tốt 

nghiệp trường Cao đẳng Sơn La, học chuyên ngành Công tác xã hội, hiện giờ 

muốn biết thông tin tuyển dụng công chức thì làm thế nào? Tôi ở bản Nà 

Chòm, xã Mường Lèo chưa có sóng và đường đi lại khó khăn: 

(1) Vậy làm cách nào để tôi tiếp cận được thông tin thi công chức, viên 

chức, từ ngày tốt nghiệp tôi chưa nhận được văn bản nào thông báo thi công 

chức, viên chức? 

(2) Làm thế nào để đăng ký thông tin có nguyện vọng thi công chức, để khi 

nào có đợt tuyển chính quyền báo cho tôi biết, để tôi có cơ hội đăng ký thi tuyển? 

(3) Tôi có thể đăng ký thi tuyển với ngành phù hợp trước để lưu trữ tại cơ 

quan và khi có chỉ tiêu cho ngành đó cơ quan chuyên môn sẽ chủ động báo đến 

tôi hay không?” 

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của công dân trên cổng thông tin điện 

tử huyện Sốp Cộp, đối chiếu với quy định pháp luật về tuyển dụng công chức, viên 

chức, phòng Nội vụ trả lời như sau: 

1. Nội dung thứ hất: “Làm cách nào để tôi tiếp cận được thông tin thi công 

chức, viên chức, từ ngày tốt nghiệp tôi chưa nhận được văn bản nào thông báo 

thi công chức, viên chức?” 

Phòng Nội vụ trả lời như sau:  

Chưa rõ công dân Lò Văn Lương tốt nghiệp năm nào, tuy nhiên qua rà soát 

hồ sơ, thống kê từ năm 2012 đến nay, UBND huyện Sốp Cộp đã tổ chức được 07 

đợt tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo (các năm 2012, 2013, 2014, 

2015, 2017, 2019, 2020). Tại các Thông báo tuyển dụng, Chủ tịch UBND huyện đã 

chỉ đạo UBND các xã tổ chức thông báo công khai rộng rãi đến các bản trên địa 

bàn xã để nhân dân được biết; niêm yết công khai thông báo tại trụ sở UBND xã, 

nhà văn hóa bản trên địa bàn xã; thời gian tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày; ngoài ra còn 
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thông báo công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Hệ 

thống truyền thanh - truyền hình của huyện, đăng báo Sơn La, Cổng thông tin điện 

tử UBND huyện;  niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND 

huyện Sốp Cộp; trụ sở UBND các xã… 

Qua rà soát lại Hồ sơ tuyển viên chức các năm lưu tại phòng Nội vụ cho 

thấy: Các đợt tuyển dụng viên chức đều có nhiều người ở các bản trên địa xã 

Mường Lèo biết thông tin và đã đăng ký dự tuyển, trong đó có cả công dân sinh 

sống ở Nà Chòm xã Mường Lèo đăng ký dự tuyển (nơi công dân Lò Văn Lương 

sinh sống), chẳng hạn như:  đợt tuyển viên chức năm 2017 có 13 người ở các bản 

trên địa bàn xã Mường Lèo đăng ký dự tuyển, trong đó có 04 người ở Bản Nà 

Chòm; đợt tuyển viên chức năm 2019 có 25 người ở các bản của xã Mường Lèo 

đăng ký dự tuyển trong đó có 08 người ở bản Nà Chòm đăng ký dự tuyển. 

Như vậy, khi có đợt tuyển dụng, UBND huyện, UBND xã đều thông báo 

công khai rộng rãi đến các bản trên địa bàn huyện (trong đó có cả bản Nà Chòm, xã 

Mường Lèo), nên công dân Lò Văn Lương ở bản Nà Chòm, xã Mường Lèo (nơi 

chưa phủ sóng mạng 3G, 4G) có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin nội dung thông báo 

tuyển dụng qua Ban quản lý bản Nà Chòm, xem nội dung thông báo tuyển dụng 

niêm yết ở nhà văn hóa bản Nà Chòm; trụ sở UBND xã Mường Lèo; hệ thống loa 

truyền thanh tải bản; ngoài ra có thể tìm hiểu thông qua bạn bè ở các bản khác, ở xã 

khác hoặc truy cập vào mục tuyển dụng trang thông tin điện tử UBND huyện Sốp 

Cộp để được biết về thông tin các đợt tuyển dụng.  

2. Nội dung thứ hai: “Làm thế nào để đăng ký thông tin có nguyện vọng 

thi công chức, để khi nào có đợt tuyển chính quyền báo cho tôi biết, để tôi có 

cơ hội đăng ký thi tuyển?” 

Việc tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm phải căn cứ vào số lượng 

biên chế được giao còn thiếu ở các vị trí việc làm theo từng ngành, lĩnh vực. Hiện 

nay các vị trí đòi hỏi chuyên ngành công tác xã hội (chuyên ngành của công dân Lò 

Văn Lương) đã được bố trí đủ số lượng được giao, nên huyện không có biên chế để 

tổ chức tuyển dụng. Khi có chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức về chuyên 

ngành công tác xã hội, UBND huyện sẽ thông báo công khai rộng rãi tới tất cả các 

bản trên địa bàn huyện, trong đó có bản Nà Chòm để công dân Lò Văn Lương và con 

em bản Nà Chòm được biết và đăng ký dự tuyển. UBND huyện sẽ thực hiện quy 

trình tuyển dụng đúng quy định pháp luật, người dự tuyển tại bản Nà Chòm sẽ được 

tuyển dụng nếu đạt đủ các điều kiện quy định trong kỳ tuyển công chức, viên chức.  

3. Nội dung thứ 3: “Tôi có thể đăng ký thi tuyển với ngành phù hợp trước 

để lưu trữ tại cơ quan và khi có chỉ tiêu cho ngành đó cơ quan chuyên môn sẽ 

chủ động báo đến tôi hay không?” 

Phòng Nội vụ trả lời như sau:  

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định:  

“Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp 
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công lập”; tại khoản 3 Điều 10 và khoản 2 Điều 12 Nghị định 115/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định: “Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển, xét 

tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển, xét tuyển cho các kỳ thi 

tuyển, kỳ xét tuyển lần sau”. Mặt khác tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Luật viên chức 

quy định: “Người dự tuyển phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ 

hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm”. 

Đối chiếu với các quy định trên, UBND huyện Sốp Cộp chỉ được thực hiện 

tuyển viên chức khi có chỉ tiêu biên chế viên chức còn thiếu so với số lượng biên 

chế được giao ở các vị trí việc làm cần tuyển và người đăng ký dự tuyển phải có 

trình độ văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí tuyển 

dụng; Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức không được 

bảo lưu kết quả thi tuyển, xét tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

Khi có chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức về chuyên ngành công tác xã 

hội, UBND huyện sẽ tổ chức tuyển dụng; thông báo tới tất cả các bản trên địa bàn 

huyện, trong đó có bản Nà Chòm để công dân Lò Văn Lương, người dân bản Nà 

Chòm có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được biết để đăng ký dự tuyển. UBND huyện sẽ 

thực hiện quy trình tuyển dụng đúng quy định pháp luật, người dự tuyển sẽ được 

tuyển dụng nếu trúng tuyển trong kỳ tuyển công chức, viên chức theo quy định của 

pháp luật và người không trúng tuyển sẽ không được bảo lưu kết quả các kỳ tuyển 

dụng sau.  

Phòng Nội vụ trả lời để Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện, UBND 

xã Mường Lèo, người dân bản Nà Chòm và công dân Lò Văn Lương được biết, có 

nội dung nào chưa rõ đề nghị công dân Lò Văn Lương đến UBND huyện (tại Ban 

Tiếp công dân UBND huyện) để được giải đáp./. 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- UBND các xã trên; 

- Như trên; 

- lương681996@gmail.com; 

- Cổng Thông tin điện tử UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV.   

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 
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