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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021   
 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 

15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 
Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Chính phủ về đẩy mạnh 

bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công 
chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022;  

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc 

làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người 

quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp 
tập thể lãnh đạo Sở ngày 23/6/2021; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch thi tuyển chức danh 

lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: 
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 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục thể thao và 

Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh theo Đề án thí điểm thi tuyển chức danh 

lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-

2022 ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh (gọi tắt là Đề án). Phát hiện, lựa chọn những người có đức, có tài từ 

nhiều nguồn khác nhau bố trí đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ 

quan, đơn vị thuộc Sở; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy 

trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức thi tuyển đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, 

thủ tục, thời gian, lộ trình, nội dung, hình thức thi tuyển theo quy định của Đảng, 

Nhà nước, Đề án của tỉnh và thẩm quyền phân cấp quản lý.   

- Đảm bảo bình đẳng, công khai, khách quan, minh bạch và đúng quy định 

của pháp luật trong quá trình tổ chức thi tuyển.  

II. CÁC CHỨC DANH THI TUYỂN 

1. Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

2. Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

  III. ĐỐI TƯỢNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU 

KIỆN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VÀ BỔ NHIỆM NGƯỜI 

TRÚNG TUYỂN 

  1. Đối tượng tham gia dự thi  

  Thực hiện theo quy định tại điểm 1, mục II phần thứ ba Đề án (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

2.  Tiêu chuẩn, điều kiện  

2.1. Chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao 

a) Tiêu chuẩn chung: 

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Quyết định số 05/2019/QĐ-

UBND ngày 15/6/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ  nhiệm 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở và trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa 

và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang và quy định khung năng lực theo Danh mục vị trí việc làm (Ban hành kèm 
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theo Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

Phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí việc làm 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang). 

b) Tiêu chuẩn cụ thể: 

- Trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành phù hợp với lĩnh vực công tác, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước. 

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.  

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước (ngạch chuyên viên 

hoặc tương đương trở lên) hoặc có bằng tốt nghiệp ngành hành chính học, thạc sỹ 

quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công. 

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam. 

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số  03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương; 

- Được quy hoạch chức danh bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc 

được quy hoạch chức danh tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác ; đã giữ 

chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc đang giữ chức vụ lãnh đạo quản lý với thời gian tối 

thiểu được 02 năm phù hợp lĩnh vực dự thi. 

- Có ít nhất 03 năm liên tục, liền kề trước thời điểm đăng ký dự tuyển được 

đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

2.2. Chức danh Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh:  

a) Tiêu chuẩn chung: 

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Quyết định số 05/2019/QĐ-

UBND ngày 15/6/2019 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ  nhiệm 

chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở và trực 

thuộc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa 

và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang và quy định Hạng chức danh nghề nghiệp của Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Ủy ban 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2014/TT-BTTTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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nhân dân tỉnh về Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh nghề 

nghiệp tối thiểu, số lượng người làm việc của: Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; Ban Di dân, tái định 

cư thủy điện Tuyên Quang). 

b) Tiêu chuẩn cụ thể: 

- Trình độ đào tạo, bồi dưỡng: 

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành phù hợp với lĩnh vực công tác, đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước. 

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.  

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước (ngạch chuyên viên 

hoặc tương đương trở lên) hoặc có bằng tốt nghiệp ngành hành chính học, thạc sỹ 

quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công. 

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam. 

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương; 

- Được quy hoạch chức danh bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc 

được quy hoạch chức danh tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác , đã kinh 

qua một trong các chức danh Trưởng phòng và tương đương cấp đơn vị và tương 

đương phù hợp lĩnh vực dự thi. 

- Có ít nhất 03 năm liên tục, liền kề trước thời điểm đăng ký dự tuyển được 

đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

3. Trình tự, thủ tục thi tuyển 

  Thực hiện theo quy định tại điểm 1, mục V, Phần thứ ba Đề án (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

4. Xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển 

  Thực hiện theo quy định tại điểm 3, mục V, Phần thứ ba Đề án (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03/2014/TT-BTTTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

- Người tham gia dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển.  

  - Thành phần hồ sơ theo quy định tại điểm 2, mục IV, Phần thứ ba Đề án 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh).  

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

2.1. Thời hạn nhận hồ sơ: 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thi 

tuyển công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở 

cơ quan (nhận hồ sơ trong giờ hành chính). 

     2.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, số 157 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự 

tuyển, Phòng tổ chức - Pháp chế thuộc Sở có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp hồ 

sơ đăng ký dự thi báo cáo Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định danh sách 

những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự thi. 

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Hoàn thành việc thi tuyển trong quý IV năm 2021 (thời gian, địa điểm thi 

tuyển do Hội đồng thi tuyển thông báo). 

VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN 

  Thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục V phần thứ ba Đề án (Ban hành 

kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức - Pháp chế 

- Tham mưu với Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo công 

khai về chỉ tiêu, chức danh thi tuyển; tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi 

tuyển; hồ sơ, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ. 

- Thông báo đến công chức, viên chức được quy hoạch vào chức danh thi tuyển. 

- Tham mưu với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập 

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định. 

- Tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; 

tham mưu với Hội đồng thi tuyển triển khai thực hiện kế hoạch này. 
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- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. Bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ tổ chức thi tuyển. 

- Hoàn thiện hồ sơ, tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm 

đối với người trúng tuyển theo quy định. 

2. Người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Pháp chế trong tham mưu thực hiện kế 

hoạch thi tuyển đảm bảo đúng quy định. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức thuộc quyền quản lý đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển dự kỳ thi tuyển. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 

2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình 

hình thực tế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể điều chỉnh cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (báo cáo) 
- Sở Nội vụ;  
- Giám đốc, các PGĐ Sở;  
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, TCPC (Hằng). 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

  
 

Âu Thị Mai 
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