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THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
và thời gian xét tuyển tuyển dụng viên chức năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 977/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND thành
phố Long Khánh về việc tuyển dụng viên chức năm 2021.
Ngày 20/7/2021, UBND thành phố Long Khánh ban hành Thông báo số
1047/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức năm 2021. Theo đó, thời gian
nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày
Thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
và trang Thông tin điện tử của thành phố (từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành
chính). Dự kiến từ ngày 21/7/2021 đến hết ngày 19/8/2021.
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp; UBND
thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trong đó có các văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp giãn
cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Công văn số
2694/UBND-VX ngày 31/7/2021 của UBND thành phố Long Khánh).
Căn cứ Công văn số 9723/UBND-VX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh về
thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng chống
dịch Covid-19; theo đó, thời gian giãn cách xã hội tiếp tục được thực hiện từ
ngày 17/8/2021 đến ngày 31/8/2021.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh có nhu cầu đăng ký tuyển dụng
viên chức năm 2021 nộp phiếu đăng ký dự tuyển sau khi kết thúc thời gian giãn
cách xã hội, UBND thành phố Long Khánh thông báo về việc thay đổi thời gian
tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và thời gian xét tuyển tuyển dụng viên chức
năm 2021 như sau:
1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
Từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021 trong giờ hành chính (từ thứ
hai đến thứ sáu).
2. Thời gian xét tuyển:
- Hội đồng tuyển dụng sẽ tiến hành tổ chức xét tuyển vòng 1: dự kiến thời
gian bắt đầu từ ngày 12/10/2021.
- Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc xét tuyển vòng 1: Hội
đồng tuyển dụng lập danh sách và gửi thông báo triệu tập đến thí sinh đủ điều
kiện dự xét tuyển ở vòng 2. Đồng thời niêm yết thông báo công khai tại trụ sở
làm việc của UBND thành phố; đăng tải trên trang thông tin điện tử của thành
phố Long Khánh: http://longkhanh.dongnai.gov.vn.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự
vòng 2: Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi tuyển vòng 2.
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- Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2:
Hội đồng tuyển dụng báo cáo UBND thành phố xem xét, công nhận kết quả
tuyển dụng.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả
tuyển dụng: Hội đồng tuyển dụng công khai Quyết định công nhận kết quả tuyển
dụng; niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách người trúng tuyển tại trụ
sở làm việc của UBND thành phố; thông báo trên trang thông tin điện tử của
thành phố Long Khánh: http://longkhanh.dongnai.gov.vn. Đồng thời, gửi thông
báo kết quả xét tuyển đến các thí sinh dự tuyển.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng
tuyển: thí sinh trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ
tuyển dụng: Hội đồng tuyển dụng tham mưu UBND thành phố ra quyết định
tuyển dụng.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, thí
sinh trúng tuyển đến đơn vị sự nghiệp sử dụng viên chức để ký kết hợp đồng
làm việc và nhận việc.
3. Tổ chức thực hiện:
- Giao Phòng Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp phiếu đăng ký dự
tuyển của thí sinh dự tuyển báo cáo, tham mưu UBND thành phố quyết định
thành lập Hội đồng tuyển dụng và thực hiện quy trình tuyển dụng theo quy định.
- Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố có trách
nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải
trên trang thông tin điện tử thành phố về việc thay đổi thời gian tiếp nhận phiếu
đăng ký dự tuyển và thời gian xét tuyển tuyển dụng viên chức năm 2021.
* Lưu ý: Đối với những nội dung khác theo Thông báo số 1047/TBUBND ngày 20/7/2021 của UBND thành phố Long Khánh về việc tuyển dụng
viên chức năm 2021 vẫn không thay đổi.
Trên đây là Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký
dự tuyển và thời gian xét tuyển tuyển dụng viên chức năm 2021 của UBND
thành phố Long Khánh./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở Nội vụ;
- CT, các PCT UBND TP;
- Thanh tra Thành phố;
- Phòng Nội vụ;
- Trung tâm VHTT và TT;
- Trung tâm GDNN – GDTX;
- UBND các phường, xã;
- Trang thông tin điện tử TP;
- Chánh, Phó VP;
- Lưu: VT, TH (VX).
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