
UBND TINH TUYEN QUANG CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
s VAN HOA, THE THAO vA DU L!CH Dc 1p — Tir do - Hnh phüc 

S:  ¶13  /KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày Cf tháng 10 nám 2020 

KE HOiCH 
Tuyn diing, tiêp nhn viên churc lam vic ti các don v str  nghip  trtrc 

thuc S& Van hóa, Th thao và Du llch  6 tháng cuôi nãm 2020 

Can cü Lust  Viên chirc ngày 15/11/20 10; 

Can cü Luat  si:ra di, b sung mt s diu cüa Lut Can b, cong chüc và 
Lut Viên chirc ngày 25/11/20 19; 

Can cr Nghj djnh s 1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 ci'ia Chmnh phü ye 
vic tuyn diing, sfr diing và quãn 1 viên chirc; 

Cn cir Thông tu lien tjch s 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 
17/10/2014 Quy djnh ma so và tiêu chuân chüc danh ngh nghip viên chirc 
chuyên ngành Th dic th thao; 

Can cr Thông tu lien tjch s 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 
11/12/2015 Quy dnh ma s Va tiêu chun chirc danh ngh nghip viên chüc 
chuyên ngành ngh thut biu din và din ânh; 

Can cr Thông tu s 06/2016/TTLT-BVHTTDL- BNV ngày 30/6/20 16 Quy 
djnh ma s và tiêu chun chirc danh ngh nghip viên chüc chuyên ngành van 
hóa ca si; 

Can cir Quyt djnh s 33/2013/QD-UBND ngày 20/12/2013 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Tuyên Quang v vic ban hành Quy djnh phân cp quán viên chirc; 
Quyt djnh sé, 04/201 8/QD-UBND ngày 10/7/2018 sira di, b sung mt s diu 
cüa Quy djnh phân c.p quân 1 viên chirc ban hành kern theo Quyt djnh s 
33/2013/QD-UBND ngày 20/12/2013 cUa 1Jy ban than dan tinh Tuyên Quang; 

Can ci.r Quyt djnh s 403/QD-UBND ngày 29/11/20 16 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Tuyên Quang v vic quy djnh chrc nàng, thim vii, quyn h?.n  Va co 
cu th ch'ác cüa S& Van boa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang; 

Can cü Quyt djnh s 197/QD-UBND ngày 15/3/20 19 cüa Uy ban nhân 
dan tinh phê duyt Danh miic vj tn vic lam, hang chirc danh ngh nghip thi 
thiu, so luçmg ngu?ñ lam vic cüa các dan vi sir nghip cong 1p trirc thuc S& 
Van hóa, Th thao vâ Du lich; 

Can cü Quyt djnh s 12/QD-UBND ngày 07/01/2020 cüa Uy ban nhân 
dan tinh phé duyt Danh miic vi trI vic lam, hang chüc danh ngh nghip thi 
thiu, s luçmg ngi.thi lam vic cüa Doàn Ngh thut dan tc tinh trirc thuc Si 



Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang; Ban Di dan, tái djnh cu thñy 
din Tuyên Quang; 

Can cir Quyt djnh s 390/QD-UBND ngày 22/9/2020 cüaUy ban nhân dan 
tinh Tuyên Quang v Giao s luçing ngu1i lam vic và chi tiêu hqp dng lao dng 
theo Nghj djnh s 68/2000IND-CP ngày 17/11/2000 cüa ChInh phü trong các dan 
vj sI nghip cong lip,  ti chüc Hi näm 2020 

Can cü Van ban s 660/SNV-CCVC ngày 02/10/2020 cüa Sâ Ni vi v 
vic rà soát, xây dijng k hoach tuyn d1ing, tip nhn viên chirc 6 tháng cui 
näm 2020, 

SO Van hóa, th thao và Du ljch xây dirng K hoach  tuyn dçing viên chüc 6 
tháng cui näm 2020 c11 th& nhu sau: 

I. NHU CAU TUYEN DUNG,  TIEP NHIN 

S viên chirc dr kin c.n tuyên: 12 chi tiêu. Trong do: Thi tuyn: 08 chi 
tiêu; Tip nhn theo Diki 13, Nghj djnh s 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020: 04 
chi tiêu (Co Biu s 01, 02 dInh kern). 

II. NGUYEN TAC TUYEN DUNG,  TIEP NH4N 

- Vic tuyn diing duqc thirc hin theo Lut Viên chüc näm 2010; Nghj 
djnh s 1 15/2020/ND-CP ngây 25/9/2020; 

- Tuyn dung viên chi'rc phãi can cü vào chi tiêu s luqng ngi.thi lam vic 
ducic giao, vj trI vic lam cüa don vj dã diiçrc phê duyt; 

- Dam bão cOng khai, minh bach,  khách quan, dan chü và dung quy djnh 
cüa pháp lu.t; dam bão tInh ctnh tranh; 

- Nhtthg nguYi duçc tuyn ch9n phái dam bão dung tiêu chun chuyên môn, 
nghip vi phü hçip vói vj trI vic lam, chirc danh ngh nghip; 

- Ngithi dàng k dii tuyn phãi chju hoàn toãn trách nhim tnric pháp lut 
v tInh hcp pháp cüa nhttng giy ti trong h so dii tuyn. Tmng hcp thI sinh 
tring tuyn không hoàn thin dü h so dir tuyn theo quy djnh ho.c có hành vi 
gian ln trong vic ké khai Phiu dang k dir tuyn së bj hüy kt qua tuyn dicing 
vâ xr l theo quy djnh cüa pháp lut; 

- Ngithi däng k dir tuyên chi duçic dang k dir tuyn vao 01 vj trI vic lam 
taiol donvj; 

- Không bâo luu kt qua cho k' tuyn diing ln sau; 

- Không tip nhn các giy tOr xác nhn ch d uu tiên sau khi dã cOng b 
kt qua tuyn diing. 
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ifi. IMEU KIN BANG KY Dui TUYEN; HiMI THU'C, NO! DUNG Tifi 
VA xAc B1NH NGIfUI TRUNG TUYEN 

1. Diêu kin ngtrôi dãng k) dir tuyên 

- Thirc hin theo Diêu 5, Nghj djnh s 1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 
cüa ChInh phü v vic tuyn ditng, si'r dicing và quãn l viên chüc (sau day vit tt 
là Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP) 

- Trung hqp dir thi tuyn vào vj trI: Hithng dn viên lam vic tui Bão tang 
tinh và tip nh.n vào vi trI: Din viên theo Diu 13, Nghj djnh s 115/2020/ND-
CP ngày 25/9/2020 1am vic t.i Doàn Ngh thut dan tc tinh phái thirc hin s 
tuyn. Nhftng ngi.thi dt yêu cu, së tip tVc  duçic tham gia thi tuyên, tip nhn 
theo quy djnh. 

2. HInh thfrc, ni dung thi tuyên 

Thixc hin theo Diu 9, Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP. 

3. HInh thfrc, ni dung xét tuyên 

Th?c hin theo Diu 11, Nghj djnh séi 115/2020/ND-CP 

Xác djnh ngithi trüng tuyn trong kS'  thi tuyn, xét tuyn viên chrc theo 
Diu 10, Nghj djnh s 1 1512020/ND-CP. 

4. Tip nhn vào lam viên chfrc 

Xem xét tip nhn vào lam viên chüc theo dim b, khoân 1, Diu 13, Nghj 
djnh s6 115/2020/ND-CP. 

IV. CHI TIEU, CH15C DANH NGHE NGHUP, CHUYEN NGANH 
TUYEN DVNG 

A A A A A 1. Tu Trung tam Huan luyçn va thi dau the dic the thao 

- Chi tiêu: 02 nguäi, trong do: 01 chi tiêu thi tuyn và 01 chi tiêu tip nhn 
theo dim b, khoàn 1, Diu 13, Ngh djnh s 11 5/2020/ND-CP. 

- Vj trI vic lam cn tuyn dung: Huân 1uyn th dc th thao phong trào và 
hun 1uyn thi du thành tIch cao. 

- Yêu cu v trInh d dào tao,  bi duOng và tài näng, näng khiu: 

+ Vj trI thi tuyn: Co Bang t& nghip Dui h9c trâ len, chuyên ngành: Giáo 
diic th ch.t; Hutn luyn th thao; su phm th d%lc th thao. 

+ Vj trI tip nhn: Ngi.thi có tâi nàng, nàng khiu dc bit v th diic th thao; 
có thãnh tich xut sic, dat  Huy chiiong tai  các giâi th thao quc gia, khu vrc. 

2. Ti Bão tang tinh 

- Chi tiêu: 04 ngl.rài thi tuyn. 
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- Vj tn vic lam cn tuyn diving: Hiió'ng dn viên van hóa (Hiding dn 
thuylt minh ti các khu di tIch trên dja bàn tinh Tuyên Quang). 

- Yêu cu v trInh d dào tao,  bed duöTlg: Co bang t& nghip trung cap tth 
len, chuyên ngânh: Bâo tang, Quãn l' van hóa, Ljch sir, Du ljch. 

3. Ti Trung tam Phát hành phim và Chiu bong 

- Chi tiêu: 01 ngithi thi tuyn. 

- Vj trI vic lam cn tuyn dung: K toán viên hang III. 

- Yêu cu v trInh d dào tao,  bed dung: Co bang t& nghip Dai  h9c tth 
len, chuyên ngành: K toán. 

4. Tii Boàn Ngh thut dan tc tinh Tuyên Quang 

- Chi tiêu: 05, trong do: 02 chi tiêu thi tuyn vâ 03 chi tiêu tip nhn theo 
dim b, khoãn 1, Diu 13, Nghj djnh s 115/2020/ND-CP. 

- Vj trI vic lam cn tuyn diving: Din viên Thanh nhac; Din viên Mt'ia; 
K5' thut viên, Nhân viên. 

- Yêu cu v trInh d chuyên môn: 

+ Vj trI din viên Thanh nhac (tip nhin): 02 chi tiêu. Co b&ng t& nghip 
trung c.p trâ len phü hçTp vOi chuyên ngành ngh thut biu din và din ánh 
hoc ngu?ñ cO tài näng, näng khiu dtc bit v thanh nhac. 

+ Vj trI Din viên Müa (tip nhn): 01 chi tiêu. Co bng ted nghip trung cp 
tri len chuyên ngânh MOa ho.c ngui có tâi n.ng, näng khiu d.c bit v Müa. 

+ Vj trI K5 thut viên (K thut am thanh, ánh sang san khu biu din 
ngh thut): 01 chi tiêu. Co b&ng t6t nghip trung cp tth len phü hqp vth vi trI 
vic lam cn tuyn diing. Tnthng hqp không dào tao  qua các trithng chuyên 
nghip thI phài có Chü'ng chi bed duth'ig v thied k am thanh, ánh sang san khu. 

+ Vj tn nhãn viên (Quân l phiic trang, dao  cii): 01 chi tiêu. Co B.ng tot 
nghip tnung cp tth len. 

V. HO S( DI)' BANG K' DII' TUYEN 

1. Ho so' dáng k thi tuyn: 

- Phiu dàng k dir tuyn (theo Mu s 01 ban hành kern theo Nghj djnh s 
11 5/20201ND-CP). 

- Ban sao duçc cong chirng (chrng thirc) các van b.ng, chüng chi cüa 
ngu?ii däng k dr thi tuyn. 

- 05 phong bI co dan tern, có ghi dja chi, s din thoai cüa ngithi dii thi 
tuyn, tip nh.n ho.c ng.thi nhn thay. 
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2. Hil so' diy tip nhn: 

Theo khoãn 3, Diu 13, Nghj djnh s 115/2020/ND-CP. 

3. Thô'i gian, dla  dim nhn hi so': 

ThOi gian nhn h so cüa nguôi dir thi tuyn, tip nhn là 30 ngày, k ti'x 
ngày thông báo tuyn diing cüa SO Van hóa, Th thao và Du ljch. 

VI. L PHI TUYEN DVNG 

NguOi dü diu kin d1r thi tuyn, tip nhn np phi tuyn diing theo quy 
djnh tai  Thông tir si 228/2016/TT'-BTC ngày 11/11/2010 cüa B Tài chInh quy 
djnh müc thu, ch d thu, np, quãn l và sCr dyng phI tuyn ding, dir thi tuyn, nng 
ngch, thäng hng cong chüc, viên chüc. 

VII. TO CHU'C THVC HIN 

1. Phông To chfrc - Pháp ch 

Tham mru cho Giám dc SO Van hóa, Th thao và Du ljch th%rc hin các 
quy trInh v tuyn ding, tip nhn viên chüc theo dung quy djnh hin hành. 

2. Các phông chuyên môn, do'n vj sir nghip thuc S& 

- Co trách nhim trin khai, thirc hin các ni dung cong vic khi duçic SO 
Van hóa, Th thao và Du ljch phân công, giao nhim v1. 

- Ph& hçip vOi Phông T chüc - Pháp ch tham mixu thirc hin quy trInh 
tuyn dung dam bão dung quy djnh. 

Trên day là k hoch tuyn dicing, tip nhn viên chüc lam vic tai  các don vj 
sr nghip trirc thuc SO Van boa, Th thao và Du ljch 6 tháng cui nàm 2020.!. 

No'i n/ian: 
- SôNOivv; 
- Lãnh dao S&; 
- Các phông, dan vj thuc S&; 
- Li.ru: VT, TCPC.H.02b. 

 

GIAM DOC 
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UY BAN NHAN DAN TtNH TUYEN QUANG 

S VAN HOA, THE THAO vA DU L!CH 

BIEU iA SOAT CHI TIEU TUYEN DVNG,  TIEP NHJN VIEN CHU'C 6 THANG CUOI NAM 2020 
(Kern theo KI hogch s. .93.. ../KH - SVHTTDL' ngày 07/1O/2020 caa Sá Van hóa, Th thao và Du ljch,) 

Biu s 01 

S 
TT 

Ten don vj trIrc thuc Va tryc 
thuc 

SO Iuqng nguoi 
lam vic (biên 
ch chác) 
d1r9c giao näm 

2020 (QD SO 
390/QD-UBND 
ngay 22/9/2020) 

Viên chuc có 
mt dn 

30/9/2020 
(bao gm cã 

s trung 
tuyn k5' 

tuyn dyng, 
tip nhan 
viên chüt 

näm 2019 và 
6 tháng du 

näm 2020 

Biên 
che 

chua 
thrc 
hin 

S viên 
chuc nghi 
him dung 
tui theo 
quy d!nh  
cüa pháp 
lut t& 

01/10/2020 
den 

3 1/12/2020 

K hoich 
tinh giãm 
biên ch 

näm 2021 
(theo K 
hoch s6 
118/KH- 
UBND) 

Chi tiêu 
tuyn 

dyng, tip 
nhn viên 
chat dã 

duqC phê 
duyt dang 
thtrc hin 
chua hoàn 

thành) 

S Iuqng 
ch tiêu 
biên ch 

viên chat 
duqc tuyn 
dyng, tip 

nhn 6 
tháng 
näm näm 

2020 

Chi tiêu k hoch tuyên ding, 
tip nhn viên chüc 6 tháng cui 

näm näm 2020 

Tng 
Tuyn 
ding 

Tip nhn can 
b, cong chtrc 
cp huyn tth 
len, viOn chrc 
vào lam vién 

chCrc 

1 2 3 4 5=3-4 6 7 8 9=5+6-7-8 10=11+12 11 12 

Tôngcng 0 0 12 12 11 

1 
Trung tam Hu.n 1uyn và thi 
du Th duc th thao 

15 13 2 0 2 2 1 

2 Báo tang tinh 31 27 4 0 4 4 4 0 

3 DoànNghthi4tdântctinh 45 40 5 0 5 5 5 0 

4 
Trung tam Phát hành phim 
và Chiu bong 24 19 5 0 1 1 1 0 



UY BAN NHAN DAN TINH TUYEN QUANG 

sO VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH 

BIEU CHI TIET KE HOiCH TUYEN DUNG VIEN CHUC 6 THANG CUOI NAM 2020 
(Kern theo KI hoqch  s.2i  ./Kff - SVHTTDL ngày 07L/1O/2020  cüa S& Van hóa, Th thao và Du ljch) 

Biu s 02 

TT Ten don vi 

K hoich tuyn diing viên chü'c 6 tháng cui Ham 2020 

Ghi 
chu 

ChI tiêu tuyn diing 

Vj tn vic lam, chfrc danh 
can tuyn diing 

Ma s 
YCu cu trInh d chuyên môn, 
ngành ngh dào tio; tài näng, 

näng khieu 
Tng 

so 

Thi 
tuyn, 

xet 
tuyên 

.#c Tiep 
nhtn 
theo 

Diu 13 , 
ND s 

115/2020/ 
ND-CP 

Trung tam Hun 1uyn và 
thi du Th dc th thao 

2 

1 
Hu.n 1uyn th duc th thao 
phong trào (Hun 1uyn 
htng III) 

V. 10.0 1.03 

Co Bang t& nghip Di hçe trâ len, 
chuyên ngành: Giáo dic th chat; Hu.n 
1uyn the thao; Su phm th diic th 
thao. 

1 
Hun 1uyn th duc th thao 
phong trào 

Ngui cO tài näng, näng khiu dc bit 
v th diic th thao; có thành tIch xut 
sic, dt Huy chuing ti các giái th thao 
quôc gia, khu virc. 

2 Bão tang tinh 4 4 0 

Hiiàng dn viên van hóa 
(Hiióng dn thuyt minh ti 
các khu di tIch trên dja bàn 
tinh Tuyên Quang. 

V.10.07.24 
(hng IV); 
V.10.07.23 
(Hng III) 
V.10.07.22 
(Hong II). 

Co Bang tt nghipTrung cp tr& len, 
chuyên ngành: Báo tang, Quãn l van 
hóa, Ljch sü, Du ljch. 
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Trung tam Phát hành phim 
vâ Chiu bong 

1 K toán viên, hang III 06.031 
Co Bang tM nghip Dti h9c trâ len, 
chuyên ngành: K toán. 

Doàn Ngh thut 
dan tQc tinh 

1 
K thut viên (K thuât am 
thanh, ánh sang san khan biu 
din ngh thut) 

V.05.02.08 

Co B&ng t& nghip Trung cp trâ len 
phü hçxp vài vj trI vic lam can tuyn 
diing; có Chüng chi ben d.rng v thit 
k am thanh, ánh sang san khu. 

1 
Nhân viên (Quãn 1 phiic 
trang, do cii) 

01.010 Co Bang tot nghip Trung cap tth len. 

2 Din viên Thanh nhac V.10.04.1.. 

Co Bang t& nghip Trung cp trâ len 
phü hçip vài chuyên ngành ngh thut 
biu din vã din ãnh hotc ngithi có tài 
näng, näng khiu dc bit v Thanh 
nhac. 

1 Din viên Müa V.10.04.1.. 
Co Bang tét nghip trung cAp trO len 
chuyên ngãnh Müa hoc nguñ Co tài 
näng, nàng khiu dtc bit ye Müa. 

Page 2 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-10-08T14:38:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




