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THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển
viên chức tại Cơ sở Cai nghiện ma túy năm 2019 đợt 2
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về
việc ban hành Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế
độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ Sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch
ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế
độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của
Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng
hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng
hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phân cấp thẩm quyền và trình tự,
thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp
công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6
của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng và quản lý
viên chức trong các đơn vị sự nghiêp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm
theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-CSCNMT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của
Cơ sở Cai nghiện ma túy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc
tại Cơ sở cai nghiện ma túy năm 2019 đợt 2;
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Hội đồng xét tuyển viên chức Cơ sở Cai nghiện ma túy thông báo triệu
tập các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; cụ thể như sau:
1. Danh sách thí sinh được triệu tập
STT

Họ và tên

Ngày
sinh

1

Nguyễn Thị Ngân

1990

2

Nguyễn Trung Long

1987

3

Trần Hồ Trung Hiếu

1995

4

Nguyễn Hoàng Tuấn

1994

Vị trí đăng ký dự tuyển
Kế toán

Tư vấn, tuyên truyền, giáo dục học
viên tại Cơ sở và công tác cộng đồng

2. Thời gian tham dự phỏng vấn: 7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 11 năm

2019 (Thứ sáu)

3. Địa điểm: Hội trường Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, Ấp 7 –
xã Tam Hiệp – huyện Châu Thành – tỉnh Tiền Giang
4. Nội dung ôn tập để phỏng vấn:
- Luật viên chức số: 58/2010/QH12 ngày ngày 15 tháng 11 năm 2010 (Quyền,
nghĩa vụ của viên chức, những việc viên chức không được làm,…)
- Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc Ban
hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2014 của Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội về việc Ban hành Biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi
hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở Cai nghiện
bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai
nghiện bắt buộc;
- Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày ngày 30/12/2003 quy định chế độ áp
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Nghị định 136/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về việc ban hành
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày
30/12/2003 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở
cai nghiện bắt buộc.
- Luật phòng, chống ma túy số 16/2008/QH12 ngày 03/6/2008.
- Thông tư số 41/2010/TTLT – BLĐTBXH – BYT ngày 31/12/2010
Thông tư liên tịch về hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy
tại các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy
tự nguyện;
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- Thông tư 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 Thông tư liên
tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên
ngành công tác xã hội;
- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
- Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc ban
hành Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức,
viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp
đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập;
- Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ Sửa đổi, bổ
sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch
công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập;
Lưu ý: Tất cả thí sinh được triệu tập có mặt ít nhất 15 phút trước giờ
phỏng vấn để Hội đồng kiểm diện thí sinh . Thời gian phỏng vấn mỗi thí sinh từ
10 đến 25 phút.
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 của Cơ sở Cai nghiện ma túy trân
trọng thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Hội đồng XTVC;
- Thí sinh đủ điều kiện;
- Lưu: VT.
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