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U( BAN NHAN DAN 
TINH TUYN QUANG 

S& 63 /TB-UBND 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc ip - Tir do - Hnh phüc 

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 7 nám 2021 

THÔNG BAO 
Tuyn ding cong chIrc nm 2020 

Can eir Lut Can b, cong chirc ngày 13/11/2008; 

Can cü Lut süa dM, bt sung mt s diu cüa Lut Can b, cong chi'rc va 

Lust Viên chirc ngày 25/11/2019; 

Can cü Nghj djnh s 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phü 
quy djnh v tuyn dicing, sr diing và quãn 1 cong chüc; 

Can cü Thông tu s6 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cüa B tru&ng 
B Ni vi ban hành Quy ch t chrc thi tuyn, xét tuyn cong chi'rc, viên chirc, 
thi nâng ngch cong chüc, thi hoc xét thäng hang chi.rc danh ngh nghip 
viên chüc; Ni quy thi tuyn, xét tuyn cong chirc, viên chi.'rc, thi nâng ngch 
cong chCrc, thi hoc xét thang h.ng ch(rc danh ngh nghip viên chCrc; 

Can cir QuyM djnh s 05/2021/QD-UBND ngày 20/5/2021 cüa U ban 
nhân dan tinh ban hành Quy djnh phãn cp quãri 1 th chirc b may, vj trI vic lam, 
biên ch& s krçrng ngu?i lam vic, can b, cong chirc, viên chcrc và ngtr?i quãn 1 
doanh nghip thuc thm quyn quán 1 cUa CJy ban nhân dan tinh Tuyên Quang; 

Can cir Quyt djnh s 700/QD-UBND ngày 31/12/2020 cüa Uy ban nhân dan 
tinh ban hành K hoach tuyn diing Cong chüc nàm 2020; Quy& djnh s 
289/QD-UBND ngày 25/5/202 1 cüa Uy ban nhân dan tinh v diu chinh, b sung 
K hoach tuyn dicing cong chirc näm 2020; Quyt djnh sO 385/QD-UBND ngày 
01/7/2021 cüa Uy ban nhân dan tinh v diu chinh vi trI vic lam tuyn diing 
cOng chIrc näm 2020. 

Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang thông báo vic tuyn diing cOng chiic 
näm 2020, nhu sau: 

1. S chi tiêu tuyn diing: 44 chi tiêu. 

Cor quan, dorm vj có nhu cu tuyn diing; s6 luçing chi tiêu tuyn ding; vi fri 
vic lam tuyn diing; yêu cu v trinh d chuyên môn, ngành nghê dão to theo 
Quyt djnh s6 700/QD-UBND ngày 3 1/12/2020, Quyêt djnh so 289/QD-UBND 
ngày 25/5/2021, Quyt djnh s6 385/QD-UBND ngày 01/7/2021 cüa Uy ban 
nhân dan tinh (kern theo). 
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2. Diu kiin ngirô'i dáng k) duy tuyn; phurffng thtc tuyn diing, iru tiên 
trong tuyn diing; cách tInh dim và xác dlnh ngirôri trüng tuyn 

Thrc hin theo quy djnh tai  Quyt djnh s 700/QD-UBND ngày 31/12/2020 

cña Uy ban nhân dan tinh. 

3. Ho s0 dir tuyn; tho'i gian, dla dim nhn hi) so' di tuyên 

3.1. Ho so' dt tuyên 

Mi)i ngixii di,r tuyn chi duçic np 01 b hi) G dang k dir tuyên vào 01 vj trI 

vic lam cn tuyi)n diing tai  01 cci quan, don vi có chi tiêu tuyi)n diing (neu dãng 1c 
dy' tuyn vào tIr 02 vf trI vic lam trá len sê' bj loai khói danh sách dr tuyezn), 

hi) sorgi)mcó: 

- Phii)u däng k dir tuyi)n (theo mJu kern theo Nghf djnh sd 138/2020/ND-CP 

ngày 27/11/2020 cza Chmnhphü). 

- Van bàn, giy ti chüng nhn thuc di)i tuçmg xét tuyi)n ('nlu co) dirnc 

co quan, ti) chüc CO th&m quyi)n chrng thrc. 

- 06 phong bI dan tern, có ghi dja chi, si) din thoi cüa nguñ dir tuyi)n hoc 

ngithi nhn thay. 

Hi) so dir tuyi)n phãi dü các thành phn nêu trên, ngithi däng k dir tuyi)n 

phài dii)n dy dü các ni dung yêu c.0 trong Phii)u dàng k dir tuyi)n tInh di)n 
thii dii)m np Phii)u ding k) dr tuyi)n và chju trách nhim vi) tIrih chInh xac cüa 
các ni dung kê khai trong Phiu dang k di tuyi)n. 

3.2. Th?iigian, ft/a ditm nhin h so' dr tuyn 

- Thii gian nhn hi) so: Tiir ngày 05/7/2021 di)n ngày 05/8/2021 (trong già 

hành chInh). 

- Dja dii)m nhn hi) so: Tui PhOng Ti) chüc can b; Van phOng cac co quan, 
dcm vj ho.c Phông Ni vi; Co quan Ti) chi'rc - Ni vii huyn, thành phi) cO chi tiêu 

tuyi)n dicing. 

Thông tin vi) tuyên ding, các cci quan, don vj và cá nhân trrc tii)p lien h, 

trao di)i, phãn ánh vâi Sâ Ni vi (Phông Cong chz'c, viên chic) qua si) din thoi 

02073.824.662 (trong già hành chInh). 

4. Ti) chtrc thic hin 

4.1. Go' quan, do'n vj có chi tiêu tuyn dung 

- Niêm yi)t cong khai Thông báo nay tai trti sâ lam vic và däng trên trang 
thông tin din tCr cUa co quan, don vj. Trong qua trinh nhn hi) so d tuyi)n, 

không duçic quy djnh them thu tiic, giy t?Y ngoài thãnh phn hi) SO quy dijnh tai 

Thông báo nay. 
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- T chirc tip nhn h so cüa nguäi dAng k di,r tuyn theo Thông báo nay; 
thng hcTp danh sách và np h so cüa ngui däng k dr tuyn v Si Ni v11 tnrâe 
ngày 10/8/202 1. 

4.2. Sá Thông tin và Truycn thông, Báo Tuyên Quang, Dài Phát thanh và 
Truyn hInh 

DAng tãi, dua tin Thông báo nay tren Cng thông tin din tCr tinh Tuyên Quang, 
trên song phát thanh, truyn hInh va trên Báo Tuyên Quang theo quy dinh. 

4.3. SöN3i vy 

Tip nhan h so däng k dir tuyn cUa CáC co quan, dcm vj; tham mru vi 
Uy ban nhân dan tinh thirc hin vic tuyn diing cong chirc näm 2020 theo dung 
quy djnh./. 

Ncri nhin: 
- Thtr?xng trirc Tinhüy; 
- Thmg trirc HDND tinh; 
- Chü tich UBND tinh; 
- Phó ChU tjch UBND tlnh; 
- Ccx quan, dcxn vj có chi tiêu tuyn diing; 
- Báo Tuyên Quang; 
- Dài Phát thanh và Truyn hInh; 
- C6ng Thông tin din tfr tinh; 
- Chánh, Phó CVP UBND tinh; 
- Luru: VT, NC. ua 

Nguyn Van Son 



1J( BAN NILAN DAN CQNG IIOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 

TINII TUYEN QUANG D(c 1p  - Tir do - Hinh phñc 

S: 700 /QD-UBND Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 nám 2020 

QUYET DINH 
Ban hành Ké hoch tuyên ding cong chfrc näm 2020 

UY BAN NHAN DAN T!NH TUYEN QUANG 

Can th LuçU T chzc chInh quyn dja phwang ngày 19/6/2015; Luat  tha doi, 

b sung mt s6 diu cia Luat  Td chj'c ChInh phz và Luat To2  chj'c chInh quyê'n 

djaphwcng ngày 22/11/2019; 

Can ci Luat Can b, cong chic ngày 13/11/2008,' Luat  si'ra ddi, b sung 

môt sO' diu cia Lut án b5, cOng chzc và Luat Viên chic ngày 25/11/2019; 

Can ct' Nghf djnh so' 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cza ChInh phü 

quy djnh v tuye2n dung, th dyng và quán l cOng ch&c,' 

Can ci Thông tw so' 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/202 0 cia Bó trithng 

Bô Nai  vy v ban hành Quy ch to' chzc thi tuyn, xét tuye2n cOng chjc, vien chi'c, 

thi náng nggch cong chzc, thi hoc xét tháng hgng chtc danh ngh nghip 
viên chi'c,' N5i quy thi tuyn, xét tuyn cOng chz"c, viên chi'tc, thi náng nggch 
cong.chtc, thi hoc xét tháng hgng chz'c danh ngh nghip viên chi'c; 

Can ci Quye2t djnh so' 32/2013/QD-UBND ngày 20/12/2013 cza Uy ban 
nhân dan tinh v ban hành Quy djnh phân cd'p quin lj can b3, cOng chz'tc,' 
Quylt djnh sO' 09/2018/QD-UBND ngày 05/11/2018 cia U)' ban nhân dan tinh 

sz'a do2i, ho2  sung int sO' diu cla Quy djnh phân c4v  quán 1j5 can cOng chi'c 
ban hành kern theo Quylt djnh so' 32/2013/QD-UBND ngày 20/12/2013 cza Uy ban 

nhân dan tinh; 

Can th Thông báo sO' 62a-TB/TUngày 31/12/2020 cña Thw&ng trc Tinh iy 

v tuye2n dyng, tiê'p nhan  cOng chzc, viên chz°c trong các cc quan hành chInh va 

don vj sr nghip thuc Uy ban nhán dan tinh nám 2020,' 

Theo d nghf cza S& Nçi vy. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành K hoach tuyn dung cong chirc näm 2020, nhu sau: 

I. ChI tiêu tuyn duing: 46 chi tiêu (co biu chi tit kern theo). 
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II. Diu kin ngtrôi dàng k diy tuyn, phuong thfrc tuyn dung 

1. Diu kin ngirô'i dãng k dir tuyn 

Ngithi dir tuyn vào lam cong chic phái có dU diu kin du tuyn quy dinh 
tai Diu 36, Lut Can b, cong chirc ngày 13/11/2008. 

2. Phtro'ng thirc tuyn diing 

2.1. Xét tuyn 

* Di twcing xét tuyé'n 

- Nhüng ngiii dirge cir di h9c theo ch d cir tuyn cüa tinh dâ tt nghip 
eó trinh d chuyên mon dUng yêu cu cUa vi trI vic lam c.n tuyn diing. 

- Nhting nguii thuc di tugng chInh sách, tao  ngun can b tir sinh viên 
t& nghip xu.t stc, can b khoa h9c tré, theo Nghj djnh s 140/2017/ND-CP 
ngày 05/12/20 17 cüa ChInh phñ. 

- Ngithi cam kt tmnh nguyen lam vic tr 05 näm tth len vilng cO diu kiin 
kinh th - xâ hi dc bit khó khàn. 

* Ni dung, hInh thzc xét tuyé'n 

Thrc hin theo quy djnh tai  Diu 11, Nghj djnh s 138/2020/ND-CP ngày 
27i'l 1/2020 cUa ChInh phU, xét tuyn cong ehUe dirge thirc hin theo 02 vông: 

- VOng 1: Kim tra diu kin dr tuyn tai  Phiu dang k dr tuyn theo yeu cu 
cUa vj trI vic lam can tuyên, nu dáp 1rng dñ thl ngi.thi di,r tuyn dirge tham dir 
vông2. 

- VOng 2: Phông vn d kim tra v kin thUc, k5' näng thirc thi cong vi cUa 
ngu&i dir tuyn theo yêu cu cUa vj trI vice  lam cn tuyn. 

+ Th?ii gian phông vn: 30 phUt (thi sinh dr thi Co khOng qua 15 phUt chun bj 
trirâc khi phOng van). 

+ Thang dim: 100 dim. 
* Xác dfnh  ngwài trthig tuyê'n trong k)) xét tuyJn 

Thirc hin theo quy djnh tai  Diu 12, Nghj djnh s 138/2020/ND-CP ngày 
27/11/2020 cUa ChInh phU. 

2.2. Thi tuyn 

2.2.1. D6i tztcrng thi tuyê'n 

Thi tuyn di vOi các triing hgp dU diu kin dir tuyn cong chUc theo 
quy djrih, bao gm câ các trir&ng hçrp dã di,r xét thyn nhirng không dt (trtr nhüng 
vj trI vic lam ht chi tiêu tuyn ding do cO thI sinh xét tuyn dã trüng tuyn). 
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2.2.2. Hinh t1uc, ni dung, thô'i gian thi tuye2n 

Thirc hin theo quy djnh tai  Diu 8, Ngh djnh s6 138/2020/ND-CP ngày 
27/11/2020 cüa Chinh phii, cii th vic thi tuyn cong chirc duçic thirc hiên theo 

02 vOng thi: 

* Vông 1: Thi kim tra kMn thirc, nng 1pc chung 

- Hlnh thüc thi: Thi 1i4c nghim trên may vi tInE. 

- Ni dung thi gm 02 phn: 

+ Phn I: Kin thüc chung, 60 cäu hói hiu bitt chung v& h thng chinh tn, 
tè chirc b may cüa Dàng, Nhà nuàc, các ti chirc chInh trj - x hOi;  quãn 1 
hành chInh nba nuc; cong chCrc, cOng vi1 và các kin thirc khác d dánh giá 
näng lire. Thd gian thi 60 phüt. 

+ Phn II: Ngoi ngi (Tiêng Anh), 30 câu hói theo yêu c.0 cUa vi tn vic lam. 

Thñ gian thi 30 phüt. 

- Min phn thi ngo.i ngU d& v&i các tnrông hcrp sau: 

+ Co b.ng t& nghip chuyên ngành ngoai ngtt eüng trinh d dào tao  hoc 

O trInh d dào tao  eao hmi so vài trmnh d dào tao  chuyên môn, nghip vi theo 

yêu cu cña vi; trI vic lam dr tuyn. 

+ Co bang t& nghip cüng trInh do dào tao  hoäc 6' trinh do dào tao  cao hGn 

so vói trinh dO dào tao  chuyên môn, nghip vi theo yêu cu cüa vi;  trI vic lam 
dr tuyn do ca so gião dic nuOc ngoài cap và thrgc cong nhn tai  Vit Nam theo 

quy djnh. 

+ Co chirng chi ting dan tOe  thiu s6 hoc là ngu6'i dan tOe  thiu s trong 
trtr6'ng hcrp dir tuyn vào lam cong ehire cong tác 6' v1ing dan tOe  thiu s6. 

- Kt qua thi vOng 1 duqc xác djnh theo s eâu trà 16'i &'ing cho tirngphn thi, 
nu trã l6'i diing tr 50% s6 câu hôi trO len cho tfrng ph&n thi thi ngu6'i dir tuyn 
duçic thi tip vOng 2. Không phIc khâo kt qua di v6'i bài thi trc nghim trên 
may vi tInh. 

* Vông 2: Thi mon nghip vii chuyên ngành 

- Hinh thirc thi: Thi vit. 

- NOi dung thi: Kim tra kin thCrc v chü tnrcrng, thrOng li cüa Dàng, 
chinh sách, phá.p 1ut v& ngành, 111th viic tuyn dçing; k näng thuc thi cong vi 
ci1a ngi.r6'i d tuyn theo yêu c.0 cüa vi; trI vic lam cn tuyn. 

- Th6'i gian thi: 180 phüt; thang dim: 100 dim. 
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2.2.3. Xác d.inh ngwài tring tuyn trong 1c) thi tuye2n cong chzc 

Thrc hin theo quy djnh tai  Diu 9, Nghj dnh s6 138/2020/ND-CP ngày 
27/11/2020 cüa ChInh phü. 

III. U'u tiên trong tuyn dung cong chü'c 

Thirc hin theo quy djnh tai  Diu 5, Nghj djnh so 138/2020/ND-CP ngày 
27/11/2020 cüa ChInh phü. 

IV. H so' dir tuyn và thôri gian nhn h1 so' di tuyn 

1.Hsordrtuyn 

Mi thI sinh dir tuyn chi dixgc np 01 b h so dang k di,r tuyn vào 01 vi trI 
vic lam cn tuyn diing tai  mt Co quan có chi tiéu tuyn d%ing; h so d tuyên 
gômcó: 

- Phiu clang k dir tuyn (theo Mu s 01 kern theo Nghi djnh s 
138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phU). 

- Van bàn, giy ti chi'rng nhn thuc di tucing xét tuyn (nu co) duoc 
co quail, tè chrc có thm quyn chirng thirc. 

- 06 phong bI dan tern, có ghi cla chi, s din thoi cUa thI sinh dir tuyn 
hoc nguii nhn thay. 

H so du tuyn phâi dü các thành phn nêu trên, h so không dü thành phn 
nêu trên hoc np tfr 02 h so dr tuyn vào the vj trI tuyn ding khác nhau là 
h so không hcrp l và không dü diu kin dir tuyn. 

2. Thô'i gian, dja dim nhn h so' dir tuyên 

2.1. Th&i gian nh?In h so': 30 ngày, k tfr ngày Uy ban nhân dan tinh 
thông báo tuyn dicing cong khai trén phixong tin thông tin di chüng, trén 
Cng thông tin din tir tinh Tuyên Quang. 

2.2. Dja dièm nhin hi so': Ngithi clang k)' dir tuyn np h so d1r tuyên ti 
Phông T chirc can b hoc Van phông CáC co quan, dcin vj; Phông Ni vii hoc 
Co quan Ti chirc - Ni vi the huyn, thành ph có chi tiêu tuyn ding. 

V. L phi tuyn dung 

Thi sinh dü diu kin d tuyn np phi myn dirng theo quy djnh t?i Thông tir 
s 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cUa BO Tài chfnh quy djnh rnüc thu, eh d 
thu, np, quán l và sü diing phi tuyn diing, d%r thi nâng ngch, thàng h?ng 
Cong chirc, viên chirc. 
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VI. Thôi gian thçc hin 

Vic tuyn ditng cong chirc nãm 2020, hoàn thành trong qu III nàm 2021 
(thôi gian, dja dim xét tuyn, thi tuyn do Hi dng tuyn ding thông báo). 

Diu 2. T chirc thic hiên 

1.S&Nivii 

- Tham miru, dê xut vâi Uy ban nhân dan tinh: 

+ Thông báo k hoach tuyn diing cong chàc nm 2020; thnh 1p Hi dng 

tuyn dicing và Ban giám sat tuyn ding cong chi'rc näm 2020 theo quy dnh. 

+ Phuong an biên soan ngân hang câu hOi, quãn 1 ngân hang câ.0 hOi, 
hInh thirc lira ch9n d& bàn giao d thi tuyn và xét tuyn; phucrng an thi 
trc nghim trên may vi tInh di vâi ph.n thi kin thrc chung và ngoi ngi. 

- L.p dir toán kinh phi t chrc tuyn d%ing Cong chCrc, g1ri Sâ Tài chinh 
thm djnh, trInh Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh. 

2. Co quail, don v có chi tiêu tuyn diing 

- Tip nhn, tng hccp h so, 1p danh sách ngiRi ding k dr tuyk; thm djnh 
Phiu däng k dr tuyn, xác djnh trumg hcip thuc d,i tucing xét tuyn, thi tuyn, 

ixu tiên trong tuyn ding; np h so, danh sách nguii däng k dir tuyn v So Ni v11 

theo quy dinh. 

- PhM hçip vOi SO Ni v1i tham muu eho Hi dng tuyn ding t chi'rc 

tuyn diing cong chtrc vào lam vic ti các co quan, t chirc, don vj thuc và 
trrc thuc TJy ban nhân dan tinh, Uy ban nhân dan huyn, thành ph dam bão 
dung quy djnh cüa Nhà nuOc và cüa tinh hin hành. 

3. Dài Phát thanh và Truyên hmh tinh, Báo Tuyên Quang, S& Thông tin 

và Truyên thông 

Däng tãi, clira tin, thông báo các thông tin v tuyn dirng cOng chi'rc trên 
Cng thông tin din tr tinh Tuyên Quang, trên song phát thanh, truyn hInh tinh 
và trên Báo Tuyên Quang theo quy dnh. 

4. S& Thông tin và Truyên thông 

ChU trI, phi hcip vOi các co quan, don vj có lien quan cung cp phn mm 
t chirc thi tr&c nghim trên may vi tInh di vOi mon kin thrc chung và mon 

ngoi ngti theo quy dnh. 
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Diu 3. Quyt djnh nay eó hiu liic thi hành k tr ngày k9. 

Chánh Vn phông Uy ban nhân dan tinh; Giám d& các s&; ThU truâng cac 
ban, nganh; ChU tjch Uy ban nhân dan huyn, thành ph nguii th'rng du các 
co quail, th chi'rc, &Yn vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Nci nhçin:J- 
- Thix?mg trrc Tinh ui'; 
- Thirng trirc HDND tinh; 
- Chü tjch UBND tinh; 
- Phó Chü tich UBND tinh; 
- Nlnr Diu 3; 
- Phó CVP UBND tinh; 
- Luu: VT, NC. (M.1-Th-25) 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CIIIJ T!CH 

 

Nguyen Van So'n 



48 
r iIEU I& HOACH TUYEN DUNG CONG CHIJ'C NAM 2020 

a.Quje'tà'nh so' 700/QD-UBND ngày 31/12/2020 cia Uy ban nhdn dan tin/i,) 

TT Ten co quan, VI trI vic lam Maso Yêu cu v trmnh d chuyên môn, ngãnh ngh dão to 

S&Nivu 2 

1 
Chuyên viên quán 1 hôi 
va to chuc phi chrnh phu 

01.003 Dai hoc trcl len 

1 Chuyên viên thanh tra 01.003 Diii hçc tr& Len, ngành Lust 

2 S&Ngoivii 1 

1 Van thu trung cp 02.008 
Trung cap trâ len, ngành Van thu km trtt, nu t& nghip 
chuyên nganh khác phãi có chi'rng chi bôi duong 
kiên thtrc nghip vi van thu 

3 S&Côngthworng 1 

1 
Chuyen Vlefl qUail ' 
thucng ma!, dich vu 

01.003 
Dai hoc tth Len, môt trong các ngành: Kinh doanh 
thucmg mai, Thirnng mai diên tCr, Kinh doanh quc th, 
Ke toan 

4 So' Giao thông vn tãi 3 

1 
Chuyên viên quãn 1 
ha tang giao thông 

01 003 
Dai hçc trâ len, ngânh K thut xây dirng cong trinh 
giao thông hoc Xây drng câu dithng 

2 Chuyên vien thanh tra 01.003 
01 chi tiêu có trmnh do dai  hçc tr& len, ngành Xây dirng 
cAu dithng; 01 chi tiêu có trInh dO di h.c tro len, 
ngành Kinh th hoäc K toán 

5 SO' Van hóa, Th thao Va Du 1ch 2 

1 Chuyên viên t chtrc, biên ch 01.003 

Dai h9c tth len 
1 

Chuyên viên hành chInh 
môt cira kiêm hành chinli 

tng hçp 
01.003 
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TT Ten co quan, don vi 
So hrçrng 
chi tiêu Vi trI vic lam Ma SO 

ngach Yêu cu v trInh d chuyên môn, ngânh ngh dào to 

6 S&Yt 4 

1 Chuyén viên quân 1Y 
hành ngh y, duqc tix nhân 01.003 Dai hçc tth len, ngành Y, Duqc 

1 Chuyên viên quan 1Y 
nghip vit duqc 01.003 Dai  hQc trâ len, ngành Dixçic 

1 Van thu trung cAp 2.008 
Trung cp tth len, nganh Van thu km trii, nu t6t nghip 
chuyén ngânh khác phài cO chfrng chi bi dixOiig 
kin thiirc nghip vii van thu 

1 Chuyên viên thanh tra 01.003 Dii hçc tth len, ngành Y, Duçic 

7 S& Giáo disc và Dào tao 1 

1 Chuyên Viêfl Cong ngh 
thông tin 01.003 Diii h9c trâ len, ngành Cong ngh thông tin 

8 SO'Xâydirng 1 

1 Chuyên viên quân l nhà 
và thj tru&ng bat dng san 0 1.003 Dai hçc trâ len, ngành K5 thut Cong trInh xây dmg 

hoc chuyên nganh quãn 1 nhà nuâc v do th 

9 Sô Nông nghip và Phát trin Hông thôn 7 

9.1 PhOng Quãn 12 xây dirng cong trinh 1 
Chuyên viên quãn 1 
cong trInh thüy lçii và 
nuOc sch nông thôn 

0 1.003 
Dai h9c trâ len, mt trong các ngành: K5' thut cong 
trInh xay dirng, Xây dxng dan ding va cong nghip, 
Quan l tãi nguyen rnrâc 

9.2 Chi citc Trng tr9t và Bão v thrc vt 

1 
Chuyên viên quàn 1 

ye trng trot 01.003 Dai hoc tri len, mt trong các ngânh: Trng trçt, . * 
Khoa h9c cay trông 

Van thu trung cAp 02.008 
Trung cAp tth len, ngânh Van thu luu trCt, nu t6t nghip 
chuyén ngành khác phãi cO chirng chi bi duorig 
kin thIrc nghip vii van thu 

9.3 Chi cilc Chän nuôi và Thüy 1 Van thu trung cAp 02.008 
Trung cap Ira len, nganh van thu luu trCt, nu t& nghip 
chuyên ngành khác phãi có chrng chi bi durmg 
kin thrc nghip vi van thu 



3 

TT Ten co quan, dO 
S hrqng 
chi tiêu V trI viêc lam Ma s 

ngach 
Yen CâU ye trInh do chuyên m6n, ngành ngh dào to 

9.4 Chi cuc Kim lam 
2 Kim lam viên, Hat  Kim 1am 

rung dc diing Cham Chu 
10.226 Dai  h9c tth len, mOt  trong các nganh: Lut, Lam sinh, 

Lam hçc, Quân l tài nguyen thng, Quán l báo v 
tài nguyen rfrng và môi trIxmg, Khoa h9c môi trtthng 1 

Kim lam viên, Hat Kim 1 
rfrng däc diing Tan Trào 

10.226 

10 Ban Quãn 1' các khu cong nghip 1 

1 Chuyên viên quán 1 du tu 01.003 Dai h9c tth len, mOt  trong các ngành: Lut Kinh t& 
Quàn tr kinh doanh, Kinh t, Xây drng, Bat dai 

11 UbannhândânhuyênNaHang 4 
Van phong Hi dng nhân dan va U' ban 
nhân dan huyn 1 

Chuyên viên hành chInh 
tng hçrp 01.003 Dai  hoc trâ len 

11.2 PhOng Lao dng - Thuong birth và Xã h(i 
1 

Chuyên viên thijc hin 
chInh sách ngrn'Yi co cong 

01.003 Dai h9c tth len, ngành Cong tác xa hi 

01.003 
Dai h9c trô len, ngành Quãn trj van phông, Quán tr 
than 1irc 1 

Chuyên viên quân 1 ye lao 
dng, vied lam và day  nghe 

11.3 Phàng Kinh t và Ha thng 1 
Chuyên Vfl qun 1Y 

thuong mai 
01.003 Di hQc tth len, ngãnh K toán, Kinh th 

12 U5' ban nhân dan huyn Lam BInh 5 

12.1 Phông Tài nguyen và Môi tnr&ng 1 Chuyên viên quãn l dat dai 0 1.003 
Di h9c trâ len, mt trong các ngành: Quãn 1 dat dai, 
Dja chInh, Lut, Trc dja 

12.2 Phong Tu pháp 1 
Chuyên vien ph bin Va 

theo döi thi hành pháp lut 
01.003 Dai  hQc tth len, ngành Lut 

12.3 Phong VAn hóa và Thông tin 

1 Chuyên viên quân 1 
thông tin, truyen thông 

01.003 
Di hQc trâ len, mt Irong các nganh: Quân l thông tin, 
Van hóa h9c, VAn hóa truyn thng 

1 
Chuyên viên quân l th dic, 

th thao vA du lich 
01.003 

Dai hçc trâ len, môt trong các ngành: Du ljch, Quan 1 
vAn hóa, VAn hóa du ljch, QuAn l du ljch, Th diic 
th thao 

12.4 Phông Nong nghiep va Phát trin nông thôn 1 
Chuyên viên quAn l v 

an toàn nOng sAn, lAm sAn, 
thüy sAn 

0 1.003 
Dai hçc trt len, mt trong các ngành: Nong nghip, 
BAo ye thirc vat, Kinh tê nông nghip, LAm hQc, 
Nuôi trông thüy sAn, QuAn l thüy sAn 
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TT Ten co' quan, don vj 
So Iu'Qng 
chitiêu Vi tn viêc lam Ma so 

ngch Yêu cu v trmnh d chuyên môn, ngành ngh dão to 

13 U5 ban nhân dan huyn Chiêm Hóa 5 

13 1 Van phông Hi dng nhân dan và U ban 
nhân dan huyn 1 Van thu trung cAp 02.008 

Trung cp trâ len, ngành Van thu lint lrtt, nu t6t nghip 
chuyên ngành khác phãi có chirng chi bi dung 
kin thirc nghip vit van thu 

13.2 Phông Y t 1 
Chuyên viên quãn 1 

nghip vi y 01.003 Dai h9c trâ len, ngành Y, Duçic 

13.3 PhOng Tu pháp 1 
Chuyên viên ph bin và 

theo döi thi hành pháp luât 01.003 Dai hoc trâ len, ngành Luat 

13.4 Phông Tài nguyen và Môi trtthng 1 Chuyên viên quãn 1 dAt dai 01.003 
Di hçc trà len, ngãnh Quãn 1 dAt dai, Da chinh, 
Luat, TrAc dja 

13.5 Thanh tra huyn 1 Chuyên viên giái quy& 
khiu nti, to cáo 01.003 Dai  h9c trô len, ngành Luat 

14 U5bannhândânhuynYênSorn 3 

14.1 Phông Lao dng - Thucing binh và Xã hi 1 
Chuyên viên theo döi 

binh dAng giài và giám nghèo 
ben vtng 

0 1.003 Dai hpc trâ len, ngành Lao dng, thuong binh vã xã hi, 
Quan tn nhân lirc, Cong tác xä hi 

14.2 Phông Tài nguyen va Môi tnr&ng 1 
Chuyên viên quãn I 

01.003 Dai  hc tr1 len, ngành Khoa h9c mOi tnräng 

14.3 PhOng Kinh t và Ha tang 1 
Chuyên viên quán 1 v 
cong nghip, thucmg mai 01.003 Dai hoc tr1 len, ngành Cong nghip, Kinh t 

Thucmg mti 

15 UbannhândânhuynSo'nDu'o'ng 4 

15 1 Van phông Hi dng nhân dan vã U' ban 
nhãn dan huyn 

2 Chuyên viên hành chmnh 
ting hçip 01.003 Daihoctrâlên 

1 Ké toán viên 06.031 Dai hoc tth len, mt trong các ngãnh: K toán, 
Kiêm toán, Tài chmnh - Ngãn hang 

15.2 Phông Nông nghip và Phát trin nông thO 1 Chuyen viên quán 1 linh vrc 
trông trQt (báo v thirc vat) 01.003 Dai hoc tri len, inOt  trong các ngành: Trng tr9t, 

Khoa h9c cay trông, Lam nghip, Báo v thirc vat 
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TT Ten co quan, don vi 
S6 linyng 
chi tiêu 

Vi tn viêc lam 
. 

Ms 
ngch 

Yeu can ye tninh do chuyên môn, nganh nghé dào tao 

16 U5' ban nhân dan thank ph Tnyên Quang 2 

16.1 PhôngNi 1 
Chuyên viên theo dOi cong tác 

cãi cách hành chinh 
01.003 

Dai hçc trâ ten 

16.2 
Van phông Hôi dng nhân dan va U ban 
nhêin dOn huyn 

1 
Chuyên viên hành chmnh 

tng hqp 
01.003 

Tng cong 46 





U BAN NHAN DAN 
TIINH TUYEN QUANG 

S& 289 IQD-UBND 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc  

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 5 näm 2021 

QUYET D!NH 
Diu chnh, b sung Ké hoch tuyên diing cong chüc nàm 2020 

UYBAN N}{AN DAN T!NH TUYEN QUANG 

Can ci Luat  Td chi'c chInh quyn d/a phuzmg ngày 19/6/2015; Lut tha ddi, 
sung in5t sO di&'u cña Lutt To' chi-c ChInh phz. và Luat  Td chi'c chInh quyn 

dia phwo'ng ngày 22/11/2019, 

Can cii' Luát Can bó, cOng chi'c ngày 13/11/2008; Luat tha ddi, bd sung 
môt so diê'u cia Lut C'án bi3, cong chc và Lut Viên ch&c ngày 25/11/2019, 

Can ci Nghj dinh sO' 138/2 020/ND- CP ngày 27/11/2020 cza ChInh phz. 
quy djnh v tuyê'n dyng, th dyng và quán l cOng chic, 

Can ci' Thông tw sO' 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cia B trithng 
Bç3 NQi vy v ban hành Quy chê' td chác thi tuyê'n, xét tuye2n cOng ch&c, viên ch&c, 
thi náng nggch cOng chi'c, thi hoc xét thang hqng chic danh ngh nghip 
viên chz'c, Ni quy thi tuyen, xét tuyé'n cOng chi'c, viên chz'cc, dii ndng nggch 
cOng chzc, thi hoc xét thang hcing chic dan/i ngh nghip viên chzc; 

Can ci'c Quyê't djnh s 32/2013/QD-UBND ngày 20/12/2013 cüa Uy ban 
n/ian dan tinh v ban hành Quy djn/i phän c4p quán 1j5  can b, cOng chi'c; 
Quyé't d/nh sO 09/2018/QD-UBND ngày 05/11/2018 cia U ban nhdn dan tinh 
tha ddi, bd sung mt sO' diu cña Quy d/nh phán câ quOn l can b, cOng chzc 
ban hành kèin theo Quylt ä7nh  so' 32/2013/QD-UBND ngày 20/12/2013 cza Uy ban 
nhán dan tinh; 

Can c Quyê't djnh so' 700/QD-UBND ngày 31/12/2020 cia Uy ban nhdn dan 
tinh v ban hành KI hoçzch tuyê'n dyng cOng chi'c nám 2020; 

C'àn cii' Thông báo so' ]72-TB/TUngày 18/5/2021 cia Thu&ng trtc Tinh üy 
v cOng tác to' chzc và can b; 

Theo d nghj ca Sà Nç3i vy. 

QUYET DllH: 

Diu 1. Diu chinh, b sung K hoch tuyn diing cong chüc näm 2020 ban 
hành tai Quyt djnh s 700/QD-UBND ngày 3 1/12/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh, 
nhu sau: 
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1. Diu chinh giám 03 chi tiêu tuyn dwig (không thcc hin tuyln dyng) cüa 
Uy ban nhân dan huyn San Ducmg (02 chi tiêu cüa vj trI viéc lam Chuyên viên 
hành chInh tdng hQp Van phông Hç$i dng nhân dan và Uy ban nhán dan huyén; 
01 chi tiêu cia vf trI vic lam C7iuyên viên quán l li'nh vrc trng trot ('bao ye 
thcc vt) P hông Nông nghip và Phát trién nóng thôn huyén,). 

2. Diu chinh chuyn 01 chi tiêu tuyn diing, vj tn vic lam K toán viên 
ca Van phông HOi  dng nhân dan và Uy ban nhân dan huyn Son Drnng sang 
Phông Giáo diic và E)ào tao huyn Son Drnmg. 

3. Diu chinh b sung 01 chi tiêu tuyn diing cong chirc cüa Uy ban nhân dan 
huyn Na Hang; vj tn vic lam Chuyên viên ph bin và theo dôi thi hành 
pháp 1u.t, Phông Ti.r pháp huyn Na Hang, yêu cu v trInh d chuyên mOn, 
ngành ngh diào tao: Di h9c tr& len, ngành Lut hoc Lut kinh t. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lijc thi hành k tr ngày k. 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Si Nôi vu, Chü tich 
Uy ban nhân dan huyn Scm Dirong, Chü tjch Uy ban nhan dan huyên Na Hang, 
ngi.thi ding d.0 co quan, t chic, don vj có lien quan chju trách nhiêm thi hànli 
Quy& djnh nay.!. 

Nci 
- Thi.r&ng trrc Tinh us';  
- Thung trirc HDND tinh; 
- ChU tich UBND tinh; 
- Phó Chil tich UBND tinh; 
-NhuDiu2; 
- Phó CVP UBND tinh; 
- Luu: VT, NC. (M.Hà.25) 

TM. U' BAN NHAN DAN 
CHU TICH 



U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TiINH TUYEN QUANG Dc Ip - Tur do - Hnh phCic  

S: 385 IQD-UBND Tuyên Quang, ngày 01 tháng 7 nàrn 2021 

QUYET D!NII 
Diu chnh vj trI vic lam tuyên ding cong chfrc nám 2020 

UY BAN NHAN DAN TNH TUYEN QUANG 

Can ci Lut Td chic chInh quyên dja phiccing ngày 19/6/2015, LuçU tha dii, 

bo sung m3t so' diu cia Lut To' chic ChInh phü và Luat  To' chic chInh quyn 
dja phzco'ng ngày 22/11/2019; 

Can ci Luat  C'án b5, cOng chüc ngày 13/11/2008; Luat  tha do'i, ho2  sung 
mót so' diu cüa Luat  Can b, cOng chic và Lut Viên chi'c ngày 25/11/2019; 

Cãn th Nghj djnh so' 138/2020/ND-CF ngày 27/11/2020 cza ChInh phz 
quy dtnh ye tuyen dyng, sic dyng va quan ly cong chu'c; 

Can cz Thông tic so' 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cia B3 trzthng 
Bó N5i vy ban hành Quy c/il to' chzrc thi tuyln, xét tuyên cong chz-c, viên clthc, thi 
ndng nggch cong chic, thi hoc xét tháng hgng chic danh nghJ nghip viên chzc, 

N3i quy thi tUyln, xét tuyln cOng chic, viên chic, thi náng ngçzch cong chic, thi 
hoc xét tháng hgng chic danh nghê nghip viên chi2'c; 

Can ci Quylt djnh so' 05/2021/QD-UBND ngày 20/5/2021 cza U ban 
nhán dan tinh ban hành Quy djnh phán cd quán ij to' chic bç3 may, vj tn vic lam, 
biên ch4 so' lwcing ngu'O'i lam vic, can a, cOng chic, v/en chic và ngicO'i quán lj 
doanh nghip thuç3c thdm quyn quán l3 cia Uy ban n/iOn dOn tinh Tuyên Quang; 

Can cz Quylt djnh so' 700/QDUBND ngày 31/12/2020 cia Uy ban n/iOn dOn 
tinh ban hành KI hogch tuyln dyng cong chzc nám 2020, Quylt djnh so' 
289/QD-UBND ngày 25/5/2021 cüa Uy ban n/iOn dOn tinh v diu chin/i, bo' sung 

KI ho çzch tuye2n dyng cOng chzc näm 2020, 

Can cz Quylt djnh so' 328/QD-UBND ngày 28/5/2021 cña Uy ban n/iOn dOn 
tinh v so'p xê'p igi cci cO'u to' chic cza các cci quan, to' chic han/i chInh thuóc và 
trcc thut5c Sà NOng nghip và Phát tni&i nOng thôn tinh Tuyên Quang; quy dfnh 
vj tn, chic nãng, nhim vy, quyn hqn cüa Chi cyc hãn nuOi, Thi y và Thñy sán, 

sung nhim vy, quyo'n hgn do'i vO'i Ghi cyc Thiy iqi trcc thuc SO' NOng nghip 
và Phát triln nông thOn tinh Tuyên Quang; 

Theo d ngh cia SO' N3i vy. 



QUYET DINM: 

Diu 1. Di&u chinh vj trI vic lam "Chuyên viên quán lj cong trInh thiy lcii 
và nu'óc sgch nOng thón, PhOng Quán lj5 xdy dimg cOng trinh thu5c So' NOng nghip 
và Phát trie2n nOng thón" trong K hotch tuyn ding cong chüc nAm 2020, ban hành 
kern theo Quy& djnh s 700/QD-UBND ngày 3 1/12/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh 
thãnh "Chuyên viên quán 1)5 cOng trInh thiy lçri và nithc sgch nOng thón, Chi cuc 
Thüy lcii trtc thu5c So' NOng nghip và Phát trien nOng thOn ". 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lc thi hành k ttr ngày k. 

Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Ni vi1, Giám d& 
Si Nông nghip và Phát trin nông thôn, ngrnYi drng d.0 cci quan, dan v có 
lien quan chju trách nhim thi hânh Quy& djnh nay.!. 

Noi 
- Thixmg trirc Tinh us'; 
- Thtrng trirc HDND tinh; 
- Chñ tich UBND tinh; 
- Phó Chü tich UBND tinh; 
- Nhix Diu 2; 
- Phó CVP UBND tinh; 
- Liru: VT, NC. H1 

TM. U'( BAN NHAN DAN 
CIIIJ TICH 

 

Nguyen Van So'n 
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