
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN LAM BINH Dc 1p  - TI! do - Hanh phüc  

S: /TB-UBND Lam BInh, ngàyo!4-tháng 6 nàm 2022 

THÔNG BAO 
A •A V Ke hoich tuyen diing vien chirc nam 2021 

CAn cir Lut Viên chiirc ngày 15/11/20 10; Lut Sira dM, b sung mt s diu 

cüa Lut Can b, cong chüc và Lut Viên chüc ngây 25/11/20 19; 

CAn cir Nghj djnh s 1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cUa ChInh phü quy 

djnh v tuyn dung, s1r diing và quAn 1 viên chüc; 

CAn cü Thông tu s 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cüa B tru&ng B 

Ni vi v Ban hành Quy ch t chüc thi tuyn, xét tuyn cOng chi'rc, viên chüc, thi 

nâng ngch cOng chüc, thi hoc xét thAng hang chirc danh ngh nghip viên chüc; 

Ni quy thi tuyn, xét tuyn cong churc, viên chüc, thi nâng ngch cOng chüc, thi 

hotc xét thAng hing chirc danh ngh nghip viên chüc; 

Can cu Quy& djnh s 05/2021/QD-UBNID ngày 20/5/202 1 cüa Uy ban nhân 

dan tinh ban hânh Quy djnh phân cp quãn 1 t chrc b may, vj trI vic lam, biên 

ch, s lucvng ngu?i lam vic, can b, cOng chüc, viên chüc và ngui quãn 1 

doanh nghip thuc thm quyn quân 1 cüa IJy ban nhân dan tInh Tuyên Quang; 

CAn cü Quy& djnh s 61 5/QD-UBNID ngày 2 8/5/2022 cüa Uy ban nhân dan 

tinh v vic phê duyt K hotch tuyn dçrng viên chirc 11Am 2021; 

IiJy ban nhân dan huyn Lam Blnh Thông báo K hoch tuyn diing viên 

chüc näm 2021, nhu sau: 

I. CHI TIEU TUYEN DUNG:  58 chi tiêu, gm: 

- Cp hçc mm non 02 chi tiêu. 

- Cp hçc tiu h9c 34 chi tiêu. 

- Cp h9c Trung h9c co s 17 chi tiêu. 

- Sir nghip khác 05 chi tiêu. 

(Co bié'u chi tilt chi tiêu tyl dyng và các chz'c danh ngh nghip viên chü'c 

can tuyên dyng timg ccx quan, dan vj kern theo) 



II. TIEU CIIIJAN, BiEu KIN NGIJ'UI BANG KY D' T[JYEN, UU TIEN 
TRONG TUYEN DiNG, PIIIUJNG TIllC TUYN DI)NG 

1. Biu kin dir tuyên 

Ngi.thi dir tuyn vào lam viên chüc phâi có trInh d chuyên mon phü hçip vói 
vj trI viêc lam cn tuyn dung và có dü diu kin quy djnh ti Diu 22 Lut Viên 
chirc ngày 15/11/2010. 

2. Uu tiên trong tuyn diing 

Thirc hin theo quy djnh tti Diu 6, Nghj djnh s 11 5/20201ND-CP ngày 
25/9/2020 cüa ChInh phü. 

3. Phtro'ng thfrc tuyn diing 

3.1. Xét tuyn 

3.1.1. Di tircing xét tuyén 

- Nhftng nguYi duqc cir di h9c theo ch d cü tuyn cüa tinh dã t& nghip, 
có trInh d chuyên mon dung yêu câu cüa vi trI vic lam can tuyên diing. 

- Nhftng nguYi thuc di ti.rqng chInh sách thu hut, tto ngun can b tü sinh 
viên tot nghip xuât sac, can b khoa hçc tré, theo Nghj djnh sO 140/201 7/ND-CP 
ngày 05/12/2017 cüa ChInh phü ye chInh sách thu hut, to nguOn can b tr sinh 
vien tot nghip xuât sac, can b khoa h9c tré, có trInh d chuyên mOn dung yêu câu 
cüa vj trI vic lam can tuyên dung. 

- Nhtthg nguñ thuc di tuçing thu hut ngun nhan 1irc cüa tinh quy djnh tti 
Nghj quyêt so 12/2021/NQ-HDND ngày 20/12/2021 cüa Hi dông nhân dan tinh, 
có trInh d chuyén mon dung yêu câu cüa vj trI vic lam can tuyén dung. 

- Ngi.thi dang hçip dng lam giáo viên mm non theo Quyt djnh si 
60/201 1/QD-TTg ngày 26/10/2011 cUa Thu tu&ng ChInh phü trong djnh müc dâ 
duçic cap có thâm quyên cho 2 kién; có näng 1irc, trInh d phü hçp vói yêu câu cUa 
vi tn vic lam can tuyên diing (dôi vó'i giáo viên cap hçc mâm non). 

3.1.2. Ni dung và hlnh thi'c xét tuyn 

Thirc hin theo quy djnh tai  Diu 11, Nghj djnh s 115/2020/ND-CP ngày 
25/9/2020 cüa ChInh phü, vic xét tuyên duçic thirc hin theo 02 vOng: 

a) Vông 1: Kim tra diu kin dir tuyn tti Phiu däng k d%r tuyn theo yêu 
câu cüa vi trI vic lam can tuyên dung, nêu dáp 11ng dU thI ngui dir tuyên duçic 
tham dir vOng 2. 

b) Vông 2: PhOng vn d kim tra kin thirc, k5 näng hoat  dng ngh nghip 
nguñ dir tuyên theo yéu câu cüa vj trI vic lam can tuyén. 

Thi gian phOng vn: 30 phüt (tnuâc khi phông vn, thI sinh dir tuyên có 
không qua 15 phut chuân bj). Thang diem 100 diem. 

3.1.3. Xác djnh ngwài trthig tuyé'n trong kj) xét tuyé'n viên chic 
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Thirc hin theo quy djnh tai  Diu 12, Nghj djnh s 115/2020/ND-CP ngày 
25/9/2020 cüa ChInh phü. 

3.2. Thi tUg/fl 

3.2.1. D6i twçrng thi tuyn 

Thi tuyn di vOi các tnr?ing hçip dü diu kin dir tuyn viên chüc theo quy 
djnh, bao gôm Ca CáC trung hçip dà dr xét tuyên nhixng không dat  (trü vj trI vic 
lam bet chi tiêu tuyên diing do ngithi dir xét tuyên dä trüng tuyên). 

3.2.2. Hinh thic, nç51 dung và thai gian thi tuyJn 

Thirc hin theo quy djnh tai  Diu 9, Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 
25/9/2020 cüa ChInh phü, cii the vic thi tuyên duçc thirc hin theo 02 vông: 

a) Vông 1: Thi kim tra kin thüc chung 

- HInh thüc thi: Thi trc nghim trên may vi tInh. 

- Ni dung thi gm 2 phân: 

+ Phn I: Kin thüc chung, 60 câu hôi hiu bit v pháp 1ut viên chirc; chü 
trucmg, dixmg lôi cüa Dãng, chInh sách, pháp lust ye ngành, linh virc tuyên dirng. 
Th?ii gian thi 60 phüt. 

+ Phn II: Ngoai ngtt (ting Anh), 30 câu hôi theo yêu cu cüa vi trI vic 
lam. Thai gian thi 30 phüt. 

Ngiiâi dir thi không phãi thi phn tin bce do t chüc thi tr.c nghim trén 
may vi tInh theo quy djnh. Không phüc khâo kêt qua dôi vi bài thi träc nghim 
trên may vi tInh. 

- Min phn thi ngoi ng di vth các trueing hcip sau: 

+ Co b&ng t& nghip chuyên ngành ngoai ngü cüng trInh d dào tao  hoc 
trInh d dào tao  cao hn so vi trInh d dào tao  chuyên môn, nghip vii theo yêu 
câu cüa vj trI vic lam dr tuyên. 

+ Co bang t& nghip cüng trInh d dào tao  ho.c a trInh d dào tao  cao han 
so vâi trInh d dào tao  chuyên môn, nghip v11 theo yêu câu cüa vj trI vic lam d? 
tuyên hçc tQtp a nuâc ngoài hotc hçc bang tiêng nuâc ngoài a Vit Nam, dizçic ca 
quan có thâm quyên cong nhn. 

+ Co chirng chi ting dan tc thiu s hoc là nguai dan tc thiu s d%r 
tuyên vào viên chüc cOng tác a vüng dan tc thiêu so. 

- Két qua thi vông 1 dugc xác dnh theo s câu trâ lai dung cho trng ph.n 
thi, nu trã lai dung t 50% si câu hOi trâ len cho trng phn thi thI nguai dr tuyn 
di.rçic thi tip vông 2. 

b) Vông 2: Thi mon nghip v1i chuyên ngành 

- HInh thirc thi: Thi vi&. 
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- Ni dung thi: Kim tra kin thüc, k5 nàng hott dng nghê nghip cüa 

ngui di,r tuyn theo yêu dtu cüa vi trI vic lam cAn tuyn. 

- Thii gian thi: 180 phüt; thang dim: 100 dim. 

3.2.3. Xác djnh ngu'ài tráng tuyên trong k)) thi tuyn viên chj'c 

Thirc hin theo quy djnh tai  Diu 10, Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 

25/9/2020 cüa ChInh phü. 

III. HO S( DJ' TUYEN VA TH(I GIAN NHJN HO S(Y D1J' TUYEN 

1. Ho so' dir tuyn 

- Mi thI sinh dir tuyn chi dizcrc np 01 b h so däng k dir tuyn vào 01 vi 

trI vic lam cAn tuyên diing ti mt co quan có chi tiêu tuyên diving; h so gm có: 

- Phiu dang k dci tuyn (theo thAu s 01 kern theo Nghj djnh s 

1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü). 

- Van bàn, giAy t chüng nhn thuc di t11qng xét tuyn (nu co) duc co 

quan, t chüc có thAm quyn chirrig thirc. 

- 05 phong bI dan tern, có ghi dja chi, s din thoui cUa thI sinh d%r tuyên 

hoc ngithi th.n thay. 

Hi so dir tuyn phãi dü các thành phAn nêu trên. H so không dU thành 

phAn nêu trên hoac np tir 02 h so dir tuyn vào các vi trI tuyn dicing khac nhau 

tai mt co quan có chi tiêu tuyn dung là h so không hçp l và không dü diu 

kiên du tuyn. 

2. Thôi gian, dja dim nhn ho so' dir tuyên 

2.1. Thô'i gian nhmn hi so'. Tir ngày 27/6/2022 dn hêt ngày 26/7/2022 

(trong gii hành chInh). 

- Dja dim nhan h so: Tii Co quan T chüc - Ni v11 huyn Lam BInh (Tang 

2, nhà lam viêc Huyên iy Lam BInh). 

Ngithi tip nhn h so: Ong Nguyn DInh Khuê, Chuyên viên Co quan To 

chirc - Ni vi huyn Lârn BInh (s din thoai lien h: 0987.259.589). 

3. Tho'i gian và dja dim xét tuyn, thi tuyên: Uy ban nhân dan huyn Lam 

BInh së có thông báo sau. 
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IV. LE PHI TUYEN DUNG 

Thirc hin theo quy djnh tai  Thông tu s 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 

cüa B Tài chInh quy djnh müc thu, ch d thu, np, quãn l và sü diing phi tuyn 

d%ing, dir thi nâng ngach, thäng hang cong chüc, viên chic. 

V. TO CH1YC THUC HIN 

1. C quan To chüc - Ni vii huyn 

- Niêm yt cong khai Thông báo nay tti trçi s lam vic và tip nhn h sa 
cüa thi sinh dir tuyn, tng hcrp, báo cáo Chü tjch Uy ban nhân dan huyn theo yêu 
câu; dàng tài cong khai trên Báo Tuyên Quang. 

- Tham muu Uy ban nhân dan huyn thirc hin quy trInh tuyn diing dam 
báo theo diing quy djnh. 

2. Trung thm Van hóa, Truyn thông và Th thao huyn: Däng tâi Thông báo 
nay len Cong thông tin din tCr cüa huyn và thông báo trên song phát thanh huyn. 

3. PhOng Giáo diic và Dào tao, Uy ban nhân dan các xâ, thj trn; cácdcm vj 
sr nghip cong 1p thuc Uy ban nhân dan huyn có trách nhim niêm yet Cong 
khai Thông báo nay tai  trii sâ lam vic cüa cc quan, dn vj. 

Trên day là ni dung Thông báo K hotch tuyn diing viên chüc näm 2021 
cüa Uy ban nhân dan huyn Lam BInh./. 

Nol nhân: 
- Uy ban nhân dan tinh; 
- Sà Nôi vu; 
- Thtthng trirc Huyn ui'; (báo cáo) 
- Thix?xng trirc HDND huyn; 
- S Thông tin và Truyên thông; (dang tái) 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành pho; 
- Van phông huyn; 
- Các co quan tai  mic V; (thrc hin) 
- Lxu: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TECH 

Nguyn Thành Trung 
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BIEU icE HOACH TUYEN DUNG VIEN CH1J'C NAM 2021 

(Kern theo Thông báo /TB-UBND ngaycJf_/6/2O22 cza Uy ban nhân dan huyn) 

So 
TT 

Ten dcm vi 
Ch tiêu 

tuyn thing 
VI trI vic lam, chác danh 

tuyn dijng 

Hung chuc 
danh ngh 

nghip 
TrInh d Ngành, chuyên ngãnh tuyn dijng Chi chü 

TJng 58 
I CdphcMdm non 2 

1.1 Trumg MN Lang Can 1 Giáo viên mm non Hang III Cao dng trâ len Giáo dic mm non 

1.2 Tnräng MN Xuãn Lap 1 Giáo viên mAm non Hang III Cao dâng trâ len Giáo dc mm non 

II Cap h9c Tiêu h9c 34 

1 Tru&ng Tiu hçc Khuôn Ha 2 Giáo vien lieu hçc day Van hóa Hang III Dai  h9c trâ len Giáo dic Tiu h9c 

2 TruingTiêu hQc PhCic Yen 
Giáu vin Tiu hçc day Van hóa Hang  Ill  Dai  hyc tr& len Giáo dye Ti hçc 

1 K toán viên Hang III  Dai  h9e trâ len K toán, Kim toán, Tài chInh 

3 lnthngliêu h9c BInh An 
I Giáo viên Tiu hçc day Van hóa Hang  III  Dai  hçc trâ len Giáo dyc Tiu hyc 

1 K toán viên Hang III Dai hyc trâ len K toán, Kim toán, Tài chInh 

4 TrixôngTiu hçc Th BInh 
4 Giáo vien Tiêu hçc day Van hóa Hang III Dai  hçc trâ len Giáo dye Tiêu hyc 

K toán viên Hang III Dai hoc tr& len K toán, Kim toán, Tài chInh 

5 Truàng Tiu hyc Minh Quang 4 Giáo viên Tiu hyc day Van hóa Hang III Dai  hçc tr1 len Giáo dye lieu h9c 

6 Tru&ng Tiu h9c PhCc Scm 2 Giáo viên Tiêu hçc day Van hóa Hang  III  Dai  hyc trâ len Giáo dyc Tiu h9c 

Tnthng Ph thông Dan tc ban trü lieu 
h9c va THCS Xuân Lp (bc Tiu hçc) 

Giáo vién Tiu hyc day Van hóa Hang III Dai  hyc tr& ten Giáo dye Tiu hçc 

8 
Tnr&ng Ph thông Dan tc ban trü Tiu 
hyc và THCS Hng Quang (bc Tiu hçc) 

5 Giáo viên Tiêu h9c day Van hóa Hang III Dai  hçc trâ len Giáo dye Tiêu h9c 

9 Tri.thng Tiëu hçc Thuçmg Lam 
3 Giáo vién Tiu h9c dy Van hóa Hang III Dai  hyc trâ len Giáo dyc Tiu hyc 

K toán viên Hang III  Dai  h9c trâ len K toán, Kim toán, Tài chInh 

10 Truôiig Tiu hçc Lang Can 2 Giáo viên Tiu hyc dy Van hóa Hang III Dai  hyc trâ len Giáo dye Tiu hyc 
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So 
TI' 

Ten don vj 
Chi tiêu 

tuyn ding 
V! trI vic lam, chüc danh cn 

tuyn ding 

Hng chuc 
danh ngh 

nghip 
TrInh dI Ngành, chuyên nganh tuyn diing Chi chü 

III CIp hQc Trung h9c coth 17 

Trutmg Trung hçc co sà BInh An I Giáo viên THCS day Vt L Hang III  Dai  h9c trâ Len 
Sir pham Vt 1, Toán - Ly hoc nganh Vt 1y Co ch0ng chi 

bi dirg nghip vi sir pham 

2 Trucmg Trung hçc co sà Th BInh I Giáo viên THCS day Ng( van Hang  III  Dai  h9c trâ len 
Sir phm NgCt van, Vãn-Dja, VAn-SCr, Vän-Giáo dic cong dan 
hoc ngành NgC van, Van hçc có chrng ehi bi throng nghip 

viii sir phm 

TruOng Ph thông Dan tc ni trO THCS 
huyn Lam BInh 

1 Giáo viên THCS dy Vt L Hang III  Dai  bce trâ Len 
Sir phm Vt l, Toán - L hoc ngành Vt 1 có chrng chi 

bi throng nghip v sir phm 

1 Giáo viên THCS dy Ting Anh Hang  III  Dai  hc trà len 
Sir pham Ting Anh, Sir pham song ngCt Nga-Anh hoc nganh 
ngôn ngü Anh, Ting Anh cO chthig chi bi dirong nghip vi 

sir phm 

1 Giáo viên THCS day Th diic Hang  III  Dai  hçc trà len 
Giáo due th ch&t hoc ngành Th dic the thao, Hun Luyn 

the thao có ch0ng chi bôi duong nghip viii sir phm 

1 K toán viên Hang III Dal hpc trà len K toán, Kim toán, Tài chInh 

Tnthng Ph thông Dan te ban tiii 
Trung hoc co sà Minh Quang 

1 Giáo viên THCS day  Toán hçc Hang III Dal hoc tr& Len 
Sir pham Toán hoc, Toán - Tin, Toán - L hoc nganh Toán 
hoc, Than - Tin có chrng chi bi duOng nghip v%1 sir pham 

1 Giáo vién THCS day  Ljch sir Hang III Dai  hçc trâ Len 
Sir pham Llch sir, Ljch st - Giáo diic cOng dan, Van - sü hoc 

nganh Ljch sir có chüng chi bi duOng nghip vii sir pham 

1 Giáo viên THCS dy Dja l' Hang III Dai  hçc ira Len 
Sir pham Dia 1, Dia - Giáo due cOng dan, Van - Dja hoc 
ngành Dia I cO chirng chi bi dirong nghip vi sir pham 

1 Giáo vien THCS dy M$ thut Hang III Dai  bce trâ len 
Sir pham M5 thut hoc ngành M thut có chOng chi bi 

throng nghip vij sir phm 

1 Giáo viên THCS day  Ting Anh Hang  III  Dai  hc ira len 
Sir pham Ting Anh, Sir pham song ng(t Nga-Anh hoc nganh 
ngOn ngCt Anh, Ting Anh cO chirng chi bi duOng nghip vii 

sir pham 
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So 
Ti' 

Ten dorn vi Chi tiêu 
tuyn diing 

VI trI vic lam, chtI'c danh cn 
tuyn diing 

Hng chüc 
danh ngh 

nghip 
Trinh d Ngãnh, chuyên ngành tuyn dyng Chi chIi 

Trumg Ph6 thông Dan tôc ban trü 
Trung hçc ca s& Phôc Scm 

1 Giáo viên THCS day Toán hpc Hang  III  Dai  hçc trâ len 
Six phm Toán hçc, Toán - Tin, Toán - L hoc ngành Toán 
h9c, Toán - Tin có ching chi b6i dixng nghip vii six pham 

1 
Giáo viên THCS day Giáo dye 

cOng dan Hang III  Dai  hpc trâ len 
Giáo due cong dan, Giáo due cong dân-Giáo dye quc phOng, 

Giáo dye chInh tn 

6 
Tnthng Ph thông Dan tc ban trO Tiêu 
h9c và THCS Xuân Lp (bc THCS) 

I Giáo viên THCS day Vt 14 Hang III Dai  h9c trâ Len 
Six pham Vt l', Toán - 14 hoc ngành Vt l cO chüng chi 

bi dixong nghip vy six pham 

Kê toán viên Hang III Dai hçc trà len Kê toán, Kiêm toán, Tài chInh 

7 Tnr&ng Trung h9c c s& Khuôn Ha I K toán viên Hang III Dai  hçc trà len K toán, Kim toán, Tài chInh 

8 Trung Trung h9e c sà Lang Can I K toán viên Hang III  Dai  hçc trà len K toán, Kim toán, Tài chInh 

IV Synghipkhdc 5 

1 
Trung tam Van hóa, Truyn thông và Th 
thao 

Nghip vi,i thA dye thA thao 
(huAn luyn viên) 

Hang III Dai  hçe trà len 
Giáo dye th chAt, ThA dye the thao hotc tru&ng hçip t& 

nghip cao dAng chuyên ngành ThA dye the thao thI phài là 
vn dng viên cap 1 trà len 

2 Trung tam Djch vy nông nghip 

I 
Phu trách khuyn nOng, trng trçt 

lam sinh Hang III  Dai  h9c trâ len 
Nông nghip, KhuyAn nông, Nông hpc, Chän nuôi, Khoa h9c 

cay trông, trông trçt 
Chuyên quàn dir an bão v thirc 

vt Hang III  Dai  hyc trâ len Bão ye thi,rc vet, kinh tê nOng nghip, phát triAn nOng thôn 

3 Ban Di dan, tái dinh cix I K six phy trách thOy li Hang III Dai  hçc trà len 
K thut xây dyng, k5 thut cOng trInh xây dyng, k thut cap 

thoát nuàc 

4 Trung tam Phát triên qu dat I 
Nghip vy quãn l và phát triAn 

qu dAt Hang III  Dai  hoc trcl Len Quãn l dAt dai, Dja chInh, TrAc dja 
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