
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU N.GHIA VIT NAM 
HUY1N HOA  LIf Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

S: JcL /KH-UBND Hoa Lu', ngày OC tháng 01 nám 2020 

KE HOACH 
Tuyên dting viên chfrc các don vl  siy nghip cong Ip 

trtyc thuc U5 ban nhân dan huyn Hoa Lu nãm 2020 

Can cir Lut Viên chüc ngày 15/11/2010; 

CAn cir Nghj djnh s 29/2012!ND-CP ngày 12/4/2012 cüa ChInh phü ye vic 
tuyên dicing, sir diing và quân 1 viên chüc; Nghj djnh so 161/2018/ND-CP ngày 
29/11/2018 cüa ChInh phü sa dôi, bô sung m,t so quy dnh ye tuyên dçing cong 
chi1rc, viên chirc, nâng ngach cong chirc, thang hang viên chi'rc và thçrc hin chê d 
hap dông mt so loai cong vic trong cc quan hành chInli nhà nm9c, don vj si 
nghip Cong lip; 

CAn cü Thông tu' s 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cüa B Ni vii 
huó'ng dn ye tuyên dctng, k kêt hap dông lam vic và den bü chi phi dào tao, bOi 
duöng dôi vâi viên chüc; Thông tu 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cüa B Ni 
vu su'a dôi, bô sung môt so quy dinh ye tuyên dung cOng chuc, viên chuc, nâng 
ngach cong chiic, thAng hang chuc danh nghê nghiêp viên chuc va thuc hiên chê 
do hop dông rnt so loai cong viêc trong co quan hanh chrnh nba nuoc, don vi su 
nghip cong l.p; 

CAn cu Ngh' dinh s 140/2017/ND-CP ngay 05/12/20 17 cua Chinh phu ye chrnh 
sach thu hut, tao nuôn can b u srnh viên tot nghiêp xuât sAc, can bô khoa hoc tie, 

CAn cur Thô"td si 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cuia B Tâi chinh 
Quy djnh murc thu, ché d thu, np, quãn 1 vA sur diing phi tuyên dimg, dir thi nâng 
ngch, thAng hang cOng churc, viên churc; 

Can cü Quy& djnh so 10/2014/QD-UBND ngày 04/4/2014 cüa W ban nhân 
dan tinh Ninh Bmnh ye vic ban hành Quy djnh ye phân cap quãn 1 to churc b may 
và can b, cong chcrc, viên churc, lao dng tinh Ninh BInh; 

CAn cur Thông báo s 153/TB-SNV ngày 25/9/20 19 cüa SO' Ni vi tinh Ninh 
BInh ye chi tiêu biên chê cOng chcrc; so luqng nguO'i lam vic trong các don vj sir 
nghip cong 1p nAm 2019; 

Uy ban nhân dan huyn Hoa Lu ban hành K ho?ch tuyên ding viên churc 
các don vj sr nghip cOng 1p tr11c thuc Ui ban nhân dan huyn Hoa Lu' nAm 
2020 nhu sau: 

I. MI.JC DICH, YEU CAU 
1. Muc dIch: 
Tuyn diing, b sung vào di ngü viên churc nhU'ng nguO'i Co phm chit do 

durc, có trInh d chuyen mOn nghip v1i tot, dam bâo tieu chuân theo churc danh 
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nghê nghip, vj trI vic lam can tuyên diing, dam bâo dung ca câu, chüng loai dáp 
üng yêu cau, nhim vil dirçc giao. 

2. Yêu câu: 
- Vic t chüc tuyn diing viên chuc phãi thirc hin dung theo quy djnh hin 

hânh cüa Nhà nuc, phân cap cüa UBND tinh; Quy chê to chrc thi tuyên, xét 
tuyn viên cht'rc ban hành kèmtheo Thông tu 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 
cüaBôNôivu. 

- Vic t chirc tuyn diing viên chirc dam bâo nghiêm tüc, khách quan, cong 
khai, minh bach,  cong bang và dung quy djnh cña pháp lu.t. 

II. H!NH THC TUYEN DUNG 
1. Tuyn diing viên chirc duçc thirc hin theo hInh thirc: Thi tuyn. 
2. Riêng di tung tuyn dng theo chInh sách thu hut, tao  ngun can b tr 

sinh viên xuât sAc, can b khoa hc trê quy djnh t?i  Nghj djnh 140/201 7/ND-CP ngày 
05/12/20 17 cüa ChInh ph'i thrçic thi:rc hin theo hinh thtic: Xét tuyên. 

III. CHI TIEU TUYEN DUNG 
Tong chi tiêu tuyn diing nAm 2020: 42 chi tiêu, gm: 
1. Chi tiêu tuyn drng viên chiirc sir nghip giáo diic: 35 chi tiêu. 
2. Chi tiêu tuyn d%lng viên chiirc các dGn vj sir nghip khác: 07 chi tiêu. 
(Co bang chi tiêu tuyén dyng chi tjlt kern theo K hogch nay) 
3. EMi vth nhUiig tru'ing hçip tuyn diing theo quy djnh tai  Nghj djnh s 

140/2017/ND-CP ngay 05/12/2017 cüa Chinh phü (neu co) không tInh vào chi tiêu 
trong kê hoach  tuyên diing nay. 

IV. DO! TIXO'NG, DIEU KIN VA TIEU CHUAN Dc TUYEN, TIEP 
NHN PHIEU BANG K D TUYEN. 

1. Dôi ttrçrng dr tuyên: 
Nhüng ngiRi có trInh d, ngânh, chuyên ngành dào tao  phü hcp vi vi trI 

vic lam và tiêu chuân nghip vii cUa chuc danh nghê nghip viên chüc can tuyên 
theo dung các ni dung di.rc thông báo cOng khai. 

2. Diu kin, tiêu chuân: 
2.1. Dicu kin, tiêu chun tham drxé1 tuy&z. 
2.1.1. Sinh viên t& nghip dai  h9c loai xut sc tai  ca s& giáo dic dai  hçc a 

trong nrnic hoc nuic ngoài duçic cong nhn trnmg ducng ye vAn bAng, chung chi 
theo quy dinh cua phap luât co kêt qua hoc tap va ren luyên xuât sac cac nAm hoc 
cüa bc dai  h9c, trong d tuôi quy djnh tai  Diêu 1 Lut Thanh niên tInh den thai 
diem np ho sc dir tuyên và dáp ung mt trong các tiêu chuân sau day: 

a) Dt giãi ba cá nhân tra len tai  mt trong các k thi i1ra ch 9 n h9c sinh giôi 
cap tinh, dat  giAi khuyên khIch trâ len trong các kST thi 1ra ch9n h9c sinh giOi cap 
quôc gia hoc BAng khen trâ len trong các k' thi lira ch9n h9c sinh giOi quôc tê 
thuôc môt trong các mon khoa h9c tij nhiên (toán, vt l, hóa h9c,'sinh h9c, tin 
hoc) và khoa h9c xA hi (ngU vAn, ljch si.r, dja l, ngoi ngU) trong thai gian h9c a 
cap trung h9c phô thông; 
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b)Dat giài ba cá nhân tth len tai  cuc thi khoa hçc - k' thut cp quôc gia 
hoc quôc tê trong thai gian h9c cap trung h9c phô thông hoc bc dai  h9c; 

c) Dt giài ba cá nhan tth len tai  cuc thi O-Iim-pich thuc rnt trong các 
mon toán, vt l, hóa h9c, ccc hoc, tin hoc hoc các chuyên ngành khác trong thi 
gian hçc a bc dai  h9c du'gc B Giáo diic và Dào tao  cong nhn. 

2.1.2;  Nguai có trInh do thac si trong d tui quy djnh tai  Diêu 1 Lut Thanh 
nien tInh den thai diem np ho so  dir tuyn và dáp img dü các tiêu chuân sau day: 

a) Dtt tiêu chun quy djnh tai  dim a ho.c dim b hoc. dim c Khoân 2.1.1 
miic nay; 

b) T& nghip dai  h9c loai khá trà len và có chuyên ngành dào tio sau dai 
h9c cüng ngành dào tao  a bc dai  h9c. 

2.1.3. NhItng ngithi duçic tuyn diing theo chInh sách thu hut disc bô nhim 
vào chirc danh nghê nghip, xêp luo'ng và các ché d chInh sách khác theo quy 
djnh tai  Nghj djnh so 140/2017/ND-CP ngày 05/12/20 17 ciia ChInE phñ. 

2.2. Diu kin, lieu chuân tham dr thi tuyên. 
Dái vâi ddi tupng tham dc thi tuyen phái Co th các diu kin sau. 
2.2.1. Dü 18 tui tra len nhirng không qua 40 tuôi doi vâi nhüngnguô'i chua 

tham gia dóng Bão hiêm xä hi (tInh den ngày ban hành Ké hogch); dói vO,i nhüng 
ngithi dâ tharn gia dóng báo hiérn xd hi phái darn báo cO d7 thO'i gian dOng Báo 
biêrn xã hçäi dê hir&ng ché d5 hu tn theo quy dlnh. 

2.2.2. Là cOng dan Vit Narn; 
2.2.3. Co Phiu dàng k d tuyn theo mu quy djnh; 
2.2.4. Co i ljch rö rang duçc UBNID xã, phuing, thj trân noi däng k h 

khâu thu&ng trü xác nhn; 
2.2.5. Co phm cht chi'nh trj, dao  dirc tot; 
2 2 6 Du strc khoe dê thuc hien nhiêm vu, duoc co so y tê cap huyen tro len 

chrng nhn; 
2.2.7. Co bang t& nghip, bang dim; Co chü'ng chi ngoi ngQ Ting Anh 

tuong duong bc 1 khung nàng lirc ngoi ng& Vit Nam tra len theo quy dnh tai 
Thông tu so 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cüa B Giáo diic và Dào tao 
ban hành khung näng 1rc ngoi ngt 6 bc dung cho Vit Nam (vic quy dOi ch&ng 
chi ngogi ngi thcc hin theo cong van so 6089/BGDDT-GDTX ngày 27/10/2014 
cia B5 Giáo dyc và Dào tçto,); có chtirng chi trInh d dat  chuân k9 nàng sü' dng 
cong ngh thông tin co bàn tra len theo quy djnh tai  Thông tu sO 03/2014/TT-
BTTTT ngày 11/3/2014 cüa Bô truàng B Thông tin và Truyên thông quy djnh 
Chuân k näng dçtng cong ngh thông tin hoc chü'ng chi tin h9c ung diing trinh 
d A trâ len. Riêng nguai có bang tr trung cap tr& len chuyên ngành cong ngh 
thông tin duc mien chung chi tin h9c; nguai có bang Dai  h9c, Cao dàng Ngoi 
ngtt thrçrc mien chng chi ngoaj ng. 

3. Nhüng ngithi sau,dãy không thrçrc dãng k dij tuyn viên chfrc: 
3.1. Mat näng lirc banE vi dan sr ho.c bj hin ch näng lirc hành vi dan sir; 
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3.2. Dang bj truy ciiru trách nhim hInh s11; dang chip hành bàn an, quy& 
dnh v hInh s1r cUa Tôa an; dang bj áp dirng bin pháp xir 1 hành chInh dua vào 
ci sâ chüa bnh, c sâ giáo dc, trung giáo dung. 

4. Tiêp nhn phiu dãng k dir tuyn viên chfrc và dla  diem tiêp nhn. 

a) Tip nhn phiu dãng k dir tuyên: 
- Phiu dang k dr tuyn viên chtrc (theo máu); 

- Bàn sao các van bang, kt qua hçc t.p theo yêu cu cüa vi tn dtr tuyn; 

(Riêng dó'i t1tçng tuye2n dyng theo Nghj djnh so 140/2 01 7/ND-CP ngày 
05/12/2017 cia ChInh phz phái np ban sao các van bang, chthig nhqn thành tich 
dit dtrcic theo quy djnh). 

- Bàn sao Giy chmg nhnthuc di tuçmg u'u tiên (nu có); dugc co quan Co 
thâm quyên cap, chrng nhn ('gOm Giáy xác nh42n cia Phông Lao dç5ng-Thu'o'ng 
binh và Xã hç3i cap huyn và ban sao các giáy tà có lien quan); 

- 02 ành cO 4 x 6 cm cilng loai ánh chçip tü 06 tháng tth lai day, ghi rö h9 
ten, ngày tháng näm sinh phIa sau ánh; 

- 02 phong bi có dan tern và ghi rö dja chi ngui nhn; 

- S din thoai lien he. 
fuzz j5: 

- Ngu'ài c4c  tuyén viên chi'c phái try'c tiê ne5p phiê'u dáng kj c4r  tuyén và 
các giây tà theo quy djnh tgi diem a, khoán 4 Myc nay; 

- Dé tao théu kiên cho nhthig ngucn mo'i tOt nghiêp tham gia dvi' tuyên, Hói 
dOng sê tiêp nhan  phiêu dáng kj dy' tuyên cia thI sinh có GiOy ch&ng nhçn tOt 
nghip và các Bang diem hQc tp theo quy djnh; 

- Di tixolig tat nghip dcii hoc, cao dng (7i cz'r nhân) phái có chth'ig chi bi 
dzt6'ng nghip vy su'phgm (kern theo bang diem, trong do CO CáC mOn nghip vy sir 
phgrn theo quy dinh); 

b) Dja dim tip nhn: 
Tai phOng Ni vi huyn Hoa Lu. 

Dja chi: Tnii s& UBND huyn Hoa Lu, pM Thiên San; thj trn Thiên Ton, 
huyn Hoa Lu, tinh Ninh BInh. 

Diên thoai: 02293 .622.041 

V. NGUYEN TAC, NQI DUNG, CACH T!NH DIEM VA XAC D!NH 
NGU'iI TRUNG TUYN: 

1. Nguyen tãc tuyên dirng. 
a) Chi tuyri dçrng dü s luçmg viên chirc theo nhu cu tuyn ding quy djnh 

tai Mic III cüa Kê hoach nay. 

b) Tuyn ding dam bào cong khai, rninh bach, cOng bng, khach quan, dung 
quy djnh cüa pháp lut. 

c) Ngithi duçic tuyn diing phâi darn báo các tiêu chun, diu kin quy djnh 
và duçyc bô trI dung vj trI vic lam dàng k tuyên ding. 
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d) Dirn kt quáthi tuyn ti vông 2 cong vth dim uu tiên (nê'u co) cüa 
nguoi du tuyên duoc xêp theo thu tu tu cao xuông thâp cho den hêt chi tiêu tuyên 
d1ing cüa tirng vj trI viêc lam. (Trfr dói twçng tuyên dyng theo Nghf dnh so 
140/2017/ND-CP ngày 05/12/2017 cza ChInhphz). 

2. Ni dung tuyn diing, thô'i gian thi (hoc phông vn), each tInh diem và 
xác djnh ngtrôi trung tuyên. 

2.1. Dôi ttrçrng xét tuyên 
a) Hi dng tuyn diving viên chrc sau khi thu nhn phiu däng k dr tuyên 

viên chirc, kiêm tra diêu kin, tiêu chuân cüa ngthi dãng k dir tuyên theo yêucâu 
cüa vj trI vic lam, nêu phü hçp thi nguñ dir tuyên viên chirc duc tham di phóng van. 

b) Ni dung phOng vd'n. Phông vn v näng 1rc, trInh d chuyên môn, 
nghip vii cüa ngu?i dir tuyên theo thang diem 100. 

c) Thai gian phOng vO'n: 30 phüt; 

d) Xác dfnh ngzthi tring tuye'n. Co kt qua dim phông vn dt tr 50 dim 
tr& len; 

e) Không thixc hin vic phüc khâo di vâi kt qua phóng van. 

2.2. Dôi tlr9ng thi tuyên. 
2,2.1. Thi Iuyn viên chá'c a'wçlc thi'c hin theo 2 yang Ihi nhw saw 
a) Vông 1: Thi trc nghirn dixgc thirc hin bng hInh thirc thi trên gi.y. Ni 

dung thi träc nghim gôm 3 phân: 

- Phân I: Kiên thirc chung 60 câu hôi ye pháp lut viên chirc; chü truang, 
dung lôi cüa Dáng, chInh sách, pháp 1ut cUa Nba nm9c vâ nhQ'ng hiêu biêt cci ban 
ye ngành, lTnh vrc tuyên dçtng; chüc trách, nhim vii cüa viên chc theo yêu câu 
cüa vj trI vic lam dr tuyên. Thai gian thi 60 phüt. 

- Phân II: Ngoi ngü ting Anh gm 30 câu hôi. Thôi gian thi 30 phñt. 
- Phán III: Tin h9c 30 câu hói theo yêu câu cüa vj trI vic lam. Thai gian thi 

30 phüt. 

- Kt qua thi vông 1 duçic xác djnh theo s6 câu trá 1i dung cho tmg phn 
thi quy djnh nêu trén, nêu trã lài ding 50% so câu hôi tr& len cho tmg phân thi thI 
nguôi dir tuyên dugc thi tiêp vông 2 quy djnh ti Diem b Khoán nay. Dôi vi các 
phân thi nay, ngui thi tuyên có the dê nghj phic khâo trong thi gian 15 ngày kê 
tir ngày cong bO cong khai kêt qua thi tuyên yang 1. 

b) Vông 2: Thi mon nghip vii chuyên ngânh 

* Dói vó'i tuyen dyng viên chz'c sit nghip giáo dyc: 

- HInh thirc thi: Thi vik 
- Ni dung thi: Kin thirc, nãng hic, k nãng chuyên môn, nghip vi cfia 

ngu'Yi dr tuyên viên chirc theo yêu câu cüa vj trI vic lam và chirc danh nghê 
nghip can tuyên diing, c1i the: 

± Phãn 1: TrInh bay sir hiu bit v nganh Giáo dc và Dào to (H thông 
mt so các VAn ban quy phm pháp lu.t cüa Nba nuâc dôi vói cp h9c dng k dir 
tuyên): 20 diem. 
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+ Phãn 2: Thi& k bài giâng theo phân phôi chucing trInh sách giáo khoa 
hiên hành cüa Bô Giáo duc và Dào to tuclng üng cap hoc, chüc danh nghê nghip 
clang k dir tuyn: 60 diem. 

+ Phn 3: Xir 1 tInh hung su phm trong gR giáng dy tuo'ng rng cap hoc, 
chirc danh ngh nghip clAng k dir tuyn (Theo yêu câu cüa dê bài): 20 diem. 

- Thang dim: 100 dim. 

- ThM gian thi: 180 phüt. 
* Dó'i vi tuyé'n ding viên chi'c lam vic tgi Trung tam Van hóa - The thao và 

Truyn thanh huyn. 
- HInh thirc thi: Thi vi&. 
- Ni dung thi: Kin thirc, nang 1irc, k nAng chuyên mon7  nghip v1i cüa 

ngui dir tuyn viên chirc theo yêu câu cüa vj trI vic lam và chirc danh nghê 
nghip cn tuyn dimg. 

- Thang dim: 100 diem. 
- Thii gian thi: 180 phñt. 
c) Di vái tuyé'n dyng vào chz'c danh ngh nghip Phóng viên (tuyên dyng 

viên chz,'c Trung tam Van hóa - The thao và Truyên thanh huyn): 

- HInh thirc thi: Thi thuc hành. 

- Ni dung: Biên tp tin, bâi và vit 1i dn cho mt chu'o'ng trInh Dài phát 
thanh (theo dê thi thông nEat). Dn mt chuong trInh tr1rc tiêp tai  Hi dOng thi ye 
mt chü dê, kjch ban do Hi cong dua ra. 

- Thang dim: 100 dim; 
-Th?yi gian thi: 180 phüt. 
d) Diu kin min thi mOn ngoi ngü, min thi mon tin h9c tai  vông 1: 
- Min phn thi ngoi ngQ' di vó'i các trixông hçip sau: 
+ Co bang t& nghip dai  hçc, sau dai  hpc ye ngoi ngft; 
+ Co bang t& nghip dai  h9c, saudd h9c a nuâc ngoài hoc t& nghip dai 

h 9c, sau dai  hc  tai  co s& dào tao  bang tiêng nuac ngoài Vit Nam; 
- Min phn thi tin h9c di vói các trung h9p có bng t& nghip ti'r trung 

cap chuyên ngành cOng ngh thông tin, tin h9c hoc toán - tin tth len. 

d) Ni dung on ttp: (Co danh myc tài lieu kern theo khi thI sinh mua phie'u 
dáng kj dy' tuyên). 

2.22 Xác djnh ngirri trüng tuyên. 
a) Nguñ tthng tuyn trong k tuyn diing viên ch(rc phãi có dü các diki kin sau: 
- Co k& qua dim thi tai  vông 2 dat  tr 50 dim tth len; 
- Co s dim vông 2 cong vói dim uu tiên quy djnh tai  khoân 3 Mic nay 

(nêu có) cao hon lay theo thir t1r tr cao xuOng thâp trong phm vi ohi tiêu &rçlc 
tuyên drng cüa tüng vi tn vic lam. 

b) Truang hçip Co tii 02 nguôi trâ len có kt qua dim thi vông 2 cong vai 
diem uu tiên (nêu co) bang nhau a chi tieu cuOi cüng can tuyên drng thI nguai có 
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kt qua dim thi vông 2 cao horn là ngithi trüng tuyn; nu dirn vông 2 bang nhau 
thI Hi dông tuyên dicing quyêt djnh ngithi trüng tuyên theo thir t1,r u'u tiên ye trInh 
d dào tto: Thtc Si; Dti h9c; Cao dàng; Trung cap. 

Tnthng hçip vn không xác djnh duqc thI Hi dng tuyn dçtng báo cáo Chü 
tjch UBND huyn xem xét, quyêt djnh ngu?ci trüng tuyên. 

c) Ngithi không trüng tuyn trong. k' tuyn diing viên chirc không dugc bâo 
luu kêt qua thi tuyên cho các k' thi tuyên 1n sau. 

3. Di ttrQng và dim iru tiên trong tuyên dting viên chü'c 

a) Anh hung Lrc luqng vu trang, Anh hung Lao dng, thucrng binh, ngui 
huing chInh sách nhu thuang binh, thrnmg binh loi B: duçic cong 7,5 diem vào 
kêt qua diem thi tii vông 2; 

b) Ngui dan tc thiu s, si quan quân di, si quan cong an, quân nhân 
chuyên nghip, ngithi lam cong tác cci yêu chuyên ngành, con 1it si, con thucing 
binh, con bnh binh, con cüa nguôi hithng chInh sách nhu thixo'ng binh, con cña 
thixcmg binh loai B, con cüa ngirè'i hoat dng cách mng truâc tong khi nghia (tr 
ngày 19 tháng 8 nàm 1945 trâ ye truóc), con dê cfia nguôi hot ding kháng chiên 
bi nhim chat dôc hóa hoc, con Anh hung Lirc luqng vu trang, con Anh hang Lao 
dng: ducic cong 5 diem vâo kêt qua diem thi tai  vông 2; 

c) Ngui hoàn thành nghia vii quân sr, nghia viT phiic viii có thi hn trong 
1irc lu'gng cong an nhân dan, dôi viên thanh niên xung phong, di viên trI thiirc tré 
tInh nguyen tharn gia phát triên nông thôn, mien nüi tr dñ 24 tháng tth len dä hoàn 
thành nhim v11: ctugc cong 2,5 diem vào kêt qua diem thi tti vông 2. 

Trix?rng hçp ngithi dir thi tuyn viên chüc thuc nhiu din uu tiên thI chi 
duçc cong  diem uu tiên cao nhât vào kêt qua diem thi ti vông 2. 

4. Bô sung các giy to lien quan. khi thông báo diy kin trüng tuyn. 
Nihung thI sinh duçic Hi dng tuyn dçing thông báo dix kin trüng tuyn 

phâi bô sung các giây t?i sau: 
- Sau khi có thông báo kIt qua c4 kiln trzng tuyln, ngu6'i dy' kiln tring 

tuyên phái den co' quan có thám quyén tuyén dyng viên chi'c dê xuât trnh bàn 
chznh cac van bang, chu'ng chi, két qua hoc tap, dôi tvcong uu tiên ('nêu co,) theo 
yeu cáu cza vj trI tuyên dyng dê hoàn thiçn ho scr tuyên dyng theo quy djnh. 
Tru'àng hçrp ngu'ô'i dy' kién tráng tuyên khOng hoàn thin di hO so' dy' tuyên theo 
quy dinh hoác co hanh vi gian lan trong viêc kê khaz Phiêu dáng ky dit tuyén hoác 
cci quan có thám quyên tuyên dyng phát hin ngzthi dy' kiên tring tuyên st'c dyng 
van bang, chig chi không dtng quy a'jnh thI sê bj hzy két qua. tring tuyén, 

- Dli vó'i ngzthi dàng k3 dy' tuyln hin dang lam vic tii các cci quan hành 
chInh, do vi sy' nghiêp cOng ip, GOng Nhà nzthc, s9 quan và quán nhán chuyên 
nghip hoçc dang là can b3, cOng chz'c cap xa phái có các van bàn xác nhn thai 
gian cOng tác và j5 kiên dOng alio tham gia dy' tuyên cza cci quan quán l có thdm 
quyén kern theo bàn sao qujêt djnh tuyên dyng, các quyêt djnh lu'cing và bàn sao 
So báo hiêm xâ hi dé có cci so' xêp licang nêu tring tuyên; 
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- So' yé'u l lich (theo mu) dwo'c UBND xd, phu'ô'ng, thj trá'n no'i dáng kj h5 
kháu thithng tn, hogc cci quan ngu'ài c4c  tuyên dang cong tác xác nhgn, 

- Giáy khám thc khOe dztcrc cci s&y té cap huyn tró' len chimg nhgn. 
Lwu: 
- DOi vói dOi tu'cfng tham gia thi tuyên: Trong thai hgn chçm nhát là 20 ngày 

lam vic k tIc ngày cO quyêt djnh tuyên dyng,. ngu'&i tring tuyên phái den kj hçip 
dOng lam vic vó'i don vj ma thI sinh trzng tuyên. Qua thai gian quy d.inh ma ngu&i 
tring tuyén không den kj hp dOng, nhn vic thI Uy ban nhán dan huyn báo cáo 
SàN5i vy dé huj bó kêt qua tuyên dyng. 

- DOi vâi dOi tzng tham gia xét tuyên theo chInh sách thu hit tii Nghj d,inh 
140/201 7/ND-CP: Trong th&i hgn 30 ngày kê tic ngày có quyêt dfnh tuyên dyng, 
ngtcài tru'ng tuyên phái dêñ cci quan, to chz'c, dcjn vi nhgn vic. Tru'àng hctp ngzthi 
dzcçrc tuyên dyng có ij do chInh dáng ma khOng the den nhn victhlphái lam dcm 
xin gia hgn trzthc khi kêt thic thai hgn nêu trên gici cci quan, tO chz,'c, do'nv/ có 
thám quyén tuyên dyng. Thai gian gia hgn khOng qua 30 ngày ké tic ngày hêt th&i 
han nhán viêc. 

VI. THI GIAN VA CAC BIXOC TO CH1C TUYEN DUNG 
Btrrc 1. Tr ngày 03/02/2020 dn ngày 05/02/2020: Thông báo K hoich 

tuyên dung 3 lan trên Dài Truyên thanh huyn, Dài Phát thanh và Truyên hInh 
Ninh BIrth, Báo Ninh BInh, trang thông tin din ti.'r cüa UBND huyn Hoa Lu và 
niêm yet Kê hoach  tuyên diing ti trçi sâ UBND huyn Hoa Lu. 

Biróc 2. Tix 7h30', ngày 06/02/2020 den 17 gi 00 phüt ngày 08/3/2020: 
- Phát hânh, thu nhn phiêu dang k dr tuyên, danh mic tài 1iu on thi ti 

phông Ni vi huyn Hoa Lu; 
- Thu nhn phiêu dàng k dci tuyên và giây t?i có lien quan theo quy djnh 

trong gii hânh chInh cüa các ngày, ê  câ ngày thu Bay và Chü nht. 
Bir&c 3. Ngày 09/3/2020 den ngày 11/3/2020: Tong hqp, báo cáo kêt qua 

vic däng k dr tuyên cüa thI sinh; nhüng khó khàn, vithng mac trong qua trInh 
tiêp nhn phiêu dang k dir tuyên dê HOi  dOng thi tuyên xem xét, giái quyêt; 

Riêng dôi vâi nhung thi sinh dr tuyên theo Nghj djnh s 140/2017/ND-CP 
cüa ChInh phü, Hi dông tiêp nhn phiêu däng k dir tuyên, tong hçp báo cáo 
UBND huyn thành 1p Ban Kiêm tra tra sat hch (néu có); 

Binrc 4. Tr ngày 12/3/2020 den ngày 13/3/2020: Niêm yet danh sách thI 
sinh dü diêu kin thi tuyên ti trii sâ UBND huyn Hoa Lu dOi vO'i dOi tup'ng thi 
tuyên). Giri thông báo triu tp thi sinh dü diêu kin dir thi, thô'i gian, dja diem tp 
trung thi sinh dê quán trit các ni dung có lien quan den vic to chirc thi tuyên. 

Btrrc 5. Ngày 16/3/2020: Thông báo thai gian, dja diem, ni dung phOng 
van den nguai d? tuyên theo chInh sách thu hiit; ngày 20/3/2020: Ban Kiêm tra sat 
hach to chuc phóng van ye trInh dt chuyên môn, nghip vi cüa nguô'i dr tuyên 
theo quy djnh; bao cáo ket qua kiêm tra sat hch de UBNID huyn trInh cap có 
thâm quyen tuyên dyng viên ch(rc theo dCing quy djnh ti Nghj djnh 140/2017/ND-
CP cüa ChInh phü; thông báo kêt qua tuyên diing den nguai dir xét tuyen sau khi 
ducc cap thâm quyên phê duyt. 
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Bu*c 6. Tir 8h, ngày 28/3/2020: Tp trung thI sinh dê quán trit nl quy, 
quy chê thi tuyên, phát the dci thi, dôi chiêu danh sách thI sinh dir thi; niêrn yCt 
danh sách thI sinh theo so báo danh và theo phOng thi, so do vj trI các phOng, ni 
quy thi tuyCn; dja diem thi ti Tru'è'ng Trung h9c co s Dinh 'l'iCri I bang, huycn 
Hoa Lu'; 

Bu'ó'c 7. To chirc thi vông 1: Tn' 7h30 phñt, ngãy 29/3/2020 ti Tru'à'ng 
Trung h9c Co s Dinh TiCn Hoàng, huyn Hoa Lu. 

Bu'rc 8. Tur ngày 30/3/2020 den ngày 02/4/2020: Hi dông to chuirc chm till 
vOng 1. 

Bu'ó'c 9: Tiir 7h30", ngày 03/4/2020: Cong bô kCt qua thi tuyên vông 1, niCrn 
yet cOng khai kêt qua thi tuyên vOng 1 ti trV s UBND huyn Hoa LLr Va trang 
thông tin din t1r cüa UI3ND huyn I-ba Lu'. 

Bu'ó'c 10. Tii 7h30", ngày 03/4/2020 dn 17h00" ngây 17/4/2020: Nhn don 
dê nghj phüc kháo két qua thi tuyên vOng 1 ti phông Ni vi huyn 1-ba Lu', 

Bu*c 11. Tur 7h30", ngày 18/4/2020 dn 21/4/2020: TO chrc chârn phi'ic 
kháo và cOng bô kCt qua châm phuic khâo bài thi vông I vâ thông báo triu tQp t}lI 
sinh du'çic dci thi vông 2 ti phOng Ni vii huyn Hoa Lu'; 

Bu'óc 12. To chtl'c thi vông 2: Tü 7h30", ngày 03/5/2020, tO chiuc till mon 
chuyên ngành ti Tru'ô'ng Trung h9c co s Dinh TiCn Hoàng, huyn Iioa Lu', 

Bu'&c 13. Tr ngây 04/5/2020 dn ngày 07/5/2020: Hi dOng tO churc châm 
thi vông 2. 

Bu'ó'c 14. Tü' 7h00", ngày 08/5/2020: Niêrn yt cOng khai kt qua thi tuyCn 
vOng 2 tai trçi s UBND huyn Hoa Lu' và trang thông tin din tü' ciia UBN!D 
huyn Hoa Lu', 

Bu'ó'c 15. Tr 7h00", ngày 08/5/2020 dn 17h00" ngày 23/5/2020: Nhn don dê 
nghj phiic kháo ket qua thi tuyên vOng 2 ti phông Ni vçi huyn Hoa Lu'. 

Bu'O'c 16. Tur ngày 24/5/2020 den ngày 26/5/2020: TO chüc chârn phc kháo 
và cOng bO kCt qua châm phic kháo bâi thi vOng 2, niCrn yet danh sach dur kin 
truuing tuyén ti trV so' UBND huyn I-boa Lu'; gü'i thông báo kCt qua thi tLlycn hang 
van ban tO'i ngi.rxi dir tuyên theo dja chi ma nguè'i dii' tuyCn dã dang k. 

Bu'rc 17. 1ir ngày 01/6/2020 dn ngày 04/6/2020: KiCm tra, dOi chiCu ban 
chInh cac van bang, chi,uing chi, các Ioi giây t uu lien cüa nhü'ng thI sinh du'ccc 
FIi ,dOng dr kiên triuing tuyCn; thu nhn các giây tO' theo quy dnh t?i  khoán 4, Mçic 
V kC hoch nay. 

Bu'ó'c 18. TO' ngay 05/6/2020: Hi dng tuyCn duing viCn chuirc báo cáo 
TJBND huyn trInh SO' Ni vu xem xét, phé duyt kêt qua. 

Bu*c 19. Can cO' kCt qua phC duyt tuyên ding cOa SO' Ni vcl,  ban hành 
QuyCt djnh tuyCn dçing và phân cOng cOng tác cho thI sinh truuing tuyCn. 

VII. TO Cii11C TLIUC HuN 

1. Nhim vy cüa 1Ii dông xét tuyên. 
- Hi dông tuyn diing viên churc do Chü tjch UBNi) huyn thành lap; I Il 

dng tuyên duing lam vic theo nguyen tãc tp the, kCt 1un theo da sO; nhim vii, 
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TM. UY BAN NHAN DAN 

!:J T!CH 

- 

cluyên hn cüa Hi dông thirc hin theo Khoân 2 Diêu 2 Nghj djnh so 

161/2018/ND-CP ngây 29/11/2018 cüa ChInh phü; 

- Báo cáo Chü tch UBND huyn có van bàn dê ngh S NQi vii phê duyt 
kt qua tuyên diing theo diing quy djnh. 

2. Nhim vy cüa Phông Ni vy 
1'harn rnu'u cho UBND huyn thành 1p Hi dng tuyn dçtng vién chi'c; chü 

trI, phi h?p  vói các co' quan, don vj có lien quan tharn mu'u cho Lãnh do UBND 
huyên, Hi dông Tuyên ding viên chirc cüa huyn triên khai, to chrc thirc hin Ké 
hoach nay. 

3. Nhim vy cüa các phông, ban, don vj có lien quan 
Phi h9p vth phông Ni vii t chrc thi.rc hin K hoch nay, thirc hin các 

ni dung theo sir chi dto cüa Hi dông tuyên diing ca huyn. 

VIII. ThU L PH! XET TUYEN 
Mc thu l phi thi tuyên dci kin là 500.000 dng/01 thI sinh; thçic hin theo 

Thông tu' so 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cüa B Tài chInh Quy djnh rnrc 
thu, ch do thu, nôp, quán l và sr dung phi tuyên dung, dii thi nâng ngch, thãng 
htng cong ch(i'c, viCn cht'rc./. 

iVo'i nl:ã;i: 
- So Nôi vu tinh Ninh BInh; 
- C I. cãc PCi' UBND huyên; 

Các dlc thành viên Hi dOng; 
Các phèng: Nôi vu, TC-KH, GD-DT; 

- Lru: VT, NV. 
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NG VIEN CHIJ'C CAC DON V SU' NGHh1P GIAO DUC  CONG LiP TRUC THUOC UBND HUY1N HOA LU' 2020 
em theo Ké' hoach so' 02/K[-I-UBND ngày 06 tháng 01 nám 2020 cia UBND huyn Hoa Lw) 

STT Bâc hoc . 
tieu 

cu däng k tuyn diing näm 2020 

Vi trI vic lam 
Yêu cu v trInh 

d Tin hçc, 
. - Ngou ngtr 

Ghi thu 
Trrnh d9 
dào tao 

Nganh 
Chirc danh nghe . 

nghiçp 
Màsô 

Mm non 23 
T rung cap 

tro len 

Giáo dic mm non; 
Su pham mAm non; 

., 
Nha tre, Mau giao. 

Giáo vien mm 
non hang IV, m 

so V.07.02.06 

Giáo dic va chäm soc tré theo chucmg trmnh 
giáo due bâc Mrn non cüa Bô Giáo due và 

Dao to 

- Ngoai ngu: 
trInh d A hoc 

Al tr6 len; 
- Tin hoc: trinh 

d A tth len. 

Tri.rcmg hcTp 
thI sinh 

không phãi 
dào tao 
ngành, 

chuyên ngành 
su pham thI 

phãi cO 
chirng chI bôi 
duOng nghip 
visupham 

2 Tiu hoc 09 
T rung cap 

tro len 

Giáo diic tiu h9c; 
Sis pham Tiu hoc 

.. ' 
Tieu hoc. 

Giáo viên tiu 
hoc hang IV ma 

' 
so V.07.03.09 

Dy h9c eáe mon van hóa cp Tiu h9c 
theo chixcing trInh, sách giáo khoa cüa Bô 

. 
Giao due va Dao tao 

Trung hQc 
CO'SO' 

01 
Cao dAng 

tth len 
Su phrn Am nhc 

Giáo THCS 
hang III, ma so 

V.07.04.12 

Dy h9c mOn Am nhac cap Trung h9c CO SO 
theo chixcmgtrinh, sách giáo khoa cUa B 

Giaodiic va Dao to 

01 
Cao dng 

trâ len 

Supham The 
due Th thao; Giáo 
due th cht Th 

due th tlao 

Dy h9c mon The ditc cap Trung h9c cc SO 
theo chuong trmh, sach giao khoa cua BQ 

Giáo dic Va Dào to 

01 

. 

Trung cap 
, 

tro len 
Thu' vien - Thiet bi 

truo'ng hoc 

Thu viên viên 
- 

hang IV - Ma so: 
V.10.02.07 

Nhân viên Thu vin - Thiêt bj truO'ng h9c: 
phn loai tài lieu eó nôi dung don giãn, ph 

. , , 
cap; sap xep phich mo ta tal lieu trong he 

, , . 
thong tra cuu. ..vn hanh cac thiet bl truung 

hoc. 
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BANG CR! TUYEN DUNG VIEN CH1C CAC DN V! SU NGHh1P VAN HOA - THE THAO THUQC UBND HUYN HOA LU' 2020 
(Kern theo Ke' hogch sé' 02/KH-UBND ngày 06 tháng 01 nãrn 2020 cia UBND huyçn Hoa Lu) 

STT 

• :t 

Don v cócii 
tiêu,'nhu 

;'.i[J Nhu câu däng k tuyên ding näm 2020 

Vi trI viêc lam 
Yêu câu ye 

trInh do Tin 
h9c, Ngoi ngfr 

Ghi chü 
TrInh dç 
itaotao Ngành 

- Maso 

Truno tam 
Van hoa - 

Th thao và 
Truyên 

thanh huyn 
- 

• 

01 
• 

Dai hoc • 

The due the thao; 
Giao due the chat; 
Six pham The due 

th thao 

Huan luyen 
., 

vien hang III 
\'.10.01.03 

Xây dirng k hoch, hinrng dn triên 
khai cong tác th duc th thao quân 

chung, hoat dong giao lixu, thi dau the 
thao tren dia ban huyen; To chixc huan 
luyen, luyçn tp tham gia thi dau cac 

giãi the thao cüa Tinh và toàn quc và 
CO SO. 

- Ngoai ngü: 
Bc 1 (tixang 

throng trinh dQ 
A1)trolen; 

- Tin hoc: trinh 
A . uQ i-i tro ten. 

01 . Di h9c 
. 

Van hoa du 11th 

• 

Phuccng 
phap vien 

hang III 
V.10.06.20 

Xây drng k hoch t chirc các hot 
dng van boa van ngh, hi thi, lien 

hoan, hoi dien van hoa van nghe; thanh 
.. . 

1p Va trien khai cac hot dung cua cau 
1c b; Theo dOi hott dng van hóa van 

nghç tren da ban. 

04 Dai hoc 

•, Cac nganh: Bao 
ch' G' ci 
chI h ''

' 
dimg dang va 

Chink quyen nha 

PhOng viên 
hang III 

V.11 .02.06 

San xut các chuong trinh rhát thanh 
. . • 

bang Tiéng vit bao gôm: CáC tin, bài 
phát thanh v xây dirng h thng chInh 
tn, phát trin kinh t - xã hôi, dam bão 

. . . 
an nmh, quoc phong; chuyen muc phap 

. 
1utt, chuyen rniic xay dmg nong thon 

n-iOi. 

Trixng hçrp thI srnh không 
phãi dào to ngành, chuyên 
ngành báo chI thI phài có 

x. chixng chi boi dixong nghiep 
vii bao chi va tucYng throng 

01 t1 9C D h 
Tài chInh - Ngân 

hang 
K loan vien 

06.031 
Dam nhim cong táC Tài vi - Hành 

chInh tng hçrp, van phông cho don vj 
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