
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
HUYN LAM BINH Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 145/TB-UBND 

THÔNG BAO 
Ké hoich tip nhn cong chüc nãm 2022 

Can cir Nghj djnh so 138/2020/ND-CP ngáy 27/11/2020 cüa ChInh phU quy 
djnh ye tuyên diing, si.r diing và quãn 1 cong chirc; 

Can cir Quyt djnh s 03/2013/QD-UBND ngày 16/5/2013 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ban hành quy djnh diu kin, tiêu chun, thu tiic tip nhn can b, cOng 
chirc, viên chirc; chuyn cOng tác, bit phái di vôi viên churc thuc thm quyn 
quân 1 cüa các co quan, don vj; 

Can cir Quyt djnh s 05/202 1/QD-UBND ngày 20/5/2021 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ban hành Quy djnh phân cp quân 1 t chirc b may, vi tn vic lam, biên 
ch, so 1uçing ngithi lam vic, can b, cong chiirc, viên chiirc và ngithi quân I 

doanh nghip thuc thm quyn quân 1 cüa Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang; 

Can ciii Quyêt djnh so 1723/QD-UBND ngày 23/11/2022 cOa Uy ban nhân 
dan tinh v vic phê duyt K hoach  tip nhn cOng chiirc cüa Uy ban nhân dan 
huyn Lam BInh; 

Uy ban nhân dan huyn Lam BInh Thông báo Kê hoach tip nh.n cOng chiirc 
näm 2022, nhu sau: 

I. SO LUQNG TIEP NHjN: 03 chi tiêu, cii th: 

1. PhOng Tài nguyen và MOi trlxng: 01 chi tiêu, vi trI vic lam: Tni.thng 

phông (tip nhtn d b nhim). Yêu cu v trmnh d chuyên môn, ngành (chuyên 
ngành) dào to và kinh nghim cong tác: Dii h9c tth len, ngành (chuyên ngành) 
Quãn i dat dai; có dü tiêu chuân, diêu kin vâ kinh nghim cong tác theo quy djnh 

cüa Nhà nithc và cüa tinh hiên hânh. 

2. Phông Nông nghip và Phát tnin nông thôn: 01 chi tiêu, vi trI vic lam: 
Truâng phOng (tiêp nhn d b nhim). Yêu c.0 v trInh d chuyên môn, ngành 
(chuyên nganh) dào to vâ kinh nghim cOng tác: Dti h9c trâ len, ngành (chuyên 

ngánh) Nông h9c; có dü tiêu chun, diu kin vâ kinh nghim cong tác theo quy 

djnh cüa Nba nuâc yà cüa tinh hiên hành. 

3. Phông Kinh t và Hi tang: 01 chi tiêu, vj trI vic lam: Chuyên viên Quân 
1 cOng nghip, tiu thu cOng nghip. Yêu cu v trInh d chuyên môn, ngành 
(chuyên ngành) dào to va kinh nghirn cOng tác: Di h9c tth len, ngành (chuyen 

ngành) Xây dirng cong trInh; có du tiêu chuân, diu kin vâ kinh nghim cOng tác 
theo quy djnh cüa Nha nuiiic vâ cüa tinh hin hanh. 

Lam BInh, ngày 24 tháng 11 nám 2022 
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II. JMEU KIN, DO! TUQNG TIEP NHN 

1. Diêu kin tip nhn 

- Bào dam các diu kin, tiêu chun v chuyên môn, nghip v11 cüa vi trI vic 
lam cn tip nhtn. 

- Di.rcic sr nhAt trI cho chuyn cong tác cüa co quan, don vi có thm quyên 
theo phân cp quãn 1 can b, cong chirc, viên chirc. 

- Co sirc khOe tat; có phm cht chInh trj, phm cht dto düc tat; hoàn thành 
t& nhim vii thrçc giao. 

- Không trong th?i gian xem xét k 1ut hotc dang bj thi hành quyt djnh k' 
1ut cüa cci quan có thm quyn, dang bj truy ci'ru trách nhim hInh sir, dang chip 
hành hoc dâ chap hành xong bàn an, quyt djnh v hInh sir cüa tôa an ma chua 
du'çyc xóa an tIch, dang bj áp diing các bin pháp xir 1 hành chInh dua vào cci quan 
cha bnh, cci so' giáo dçic. 

- Di vo'i viên chi:rc hoc can b, cong cho'c cp xä dir tuyn vào lam cong 
chüc cp huyn, ngoài vic dam báo các diu kin nêu trên cOn phái dam bào các 
diu kin, tiêu chuân theo quy djnh ti Diu 18 Nghj djnh s 1 38/2020/ND-CP cüa 
Chinh phU. 

2. D6i tirçrng tip nhn: Là can b, cong cho'c, viên chüc hin dang cong 
tác ti các cci quan, don vj trong tinh. 

III. HO S BANG KY D TUYEN 

Môi thI sinh dang k dir tuyn np 01 b h so gm: 

1. Dan dang k dir tuyn (theo mu 01 Ban hành kern theo Quyê't djnh s 
03/2013/QD-UBND ngày 16/5/2013 cta Uy ban nhán dan tinh Tuyên Quang). 

2. So yu 1 Ijch theo mu 2C-BNV/2008 ban hành kern theo Quyt djnh s 
02/2008/QD-BNV ngày 06/10/2008 cüa B tru&ng B Ni vi duçic 1p chm nht là 
30 ngày truo'c ngày np h so tip nhân, có xác nhân cüa cci quan, to chirc, dan vj nai 

cong tác. 

3. Bàn t11 nhn xét, dánh giá qua trInh cOng tác cüa ngiio'i dir tuyn v phm 
cht chinh trj, phm cht dao  düc, trInh d và näng 1rc chuyên môn, nghip vu, 
qua trInh cOng tác có xác nhn cüa nguo'i do'ng du cci quan, t cho'c, dan vj noi 

dang cong tac. 

4. Gity chüng nhn so'c khOe do co quan y th có thm quyn cp chm nht 
la 30 ngày triso'c ngày np h so tip nhn. 

5. Bàn sao có chirng thirc các van bang, cho'ng chi và kt qua hc tp theo 
yêu cu cOa vj trI dir tuyn. 
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6. Van bàn dng cho chuyn cong tác cOa co quan, don vj có thm quyên 
dang quán 1 can b, cong chirc, viên chirc. 

IV. THOI GIAN, D!A  DIEM NHJLN HO S 

1. ThO'i gian nhn ho s: Tr ngày 24/11/2022 den hêt ngày 23/12/2022, 
trong gi hành chInh. 

2. Dja dim nhn h so: 

- Tti cci quan To chtrc - Ni vii huyn Lam BInh (Tang 2, nhà lam viéc 
Huyn zy Lam BInh). 

- Giao bà Châu Thj Thin, Phó ThO truing Co quan T chirc - Ni vi huyn 
Lam BInh thirc hin vic tip nhtn h so dãng k cOa ngu?ii di,r tuyn. S din 
thoai lien he: 0948.939.398 

V. TO CHU'C THC HIN 

1. Co' quan To chti'c - Ni viii huyn 

- Thông báo Cong khai trên phuong tin thông tin dai  chiing và niêm yt 
cong khai tti tr11 sâ lam vic v Thông báo K hotch tip nhn cong chüc näm 
2022 cüa Uy ban nhân dan huyn. 

- T chirc vic tip nh.n h so, tang hcp, báo cáo Uy ban nhân dan huyn 
theo quy djnh. Phi hçp vâi CáC cci quan, don vj lien quan trin khai thirc hin các 
ni dung nêu tai  Thông báo nay. 

- Tham mlsu cho Uy ban nhân dan huyn thrc hin quy trInh tip nhn dam 
bào theo dung quy djnh. 

2. Trung tam Van boa, Truyn thông và Th thao huyn: Dàng tái Thông 
báo nay len Cng thông tin din tü cOa huyn và thông báo trên song phát thanh, 
truyn hInh huyn. 

3. Van phông huyn có tráCh nhim niêm yt cong khai thông báo trên tai 
Bô phtn mt cira huyn. 

Trên day là ni dung Thông báo Kê hoch tip nhn cong chirc näm 2022 
cua Uy ban nhân dan huyn Lam BInh, tinh Tuyên Quang./. 

No nhtn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Uy ban nhân dan tinh; CHU TICH 
- SàN,i vu; 
- Thuông trirc Huyn uS'; (báo cáo) 
- Thwmg trirc HDND huyn; 
- Chü tjch, PCT UBNDhuyn; 
- Sà Thông tin vá Truyên thông; (dang tái) 
- Các co' quan tai mvc V; (thrc Iiin) 
- Ca quan To chrc - Ni vi huyn;(3b)  
- Li.ru: VT. 

Nguyen Thành Trung 
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