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THÔNG BÁO 
Về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 

 

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 Kế hoạch số 89/KH-SVHTTDL ngày 16/11/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về Tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo việc tổ chức thi tuyển chức danh 

lãnh đạo, quản lý năm 2021, như sau: 

I. Các chức danh thi tuyển 

- 01 Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

- 01 Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh trực thuộc  Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. 

II. 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 

1.1. Nhân sự tại chỗ (đang công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

a) Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của 

chức danh thi tuyển đã được phê duyệt có nhu cầu bổ nhiệm được quyền đăng ký 

dự tuyển.  

b) Công chức, viên chức được quyền không tham gia dự tuyển khi thuộc một 

trong các trường hợp sau: 

+ Không đủ sức khỏe dự tuyển (đang mắc bệnh hiểm nghèo; đang mất khả 

năng nhận thức; bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có 

thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận); 

+ Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; 

+ Công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản. 
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Công chức, viên chức được quy hoạch vào chức danh thi tuyển đã được phê 

duyệt vào vị trí nêu trên, nếu không đăng ký dự tuyển thì hằng năm khi thực hiện rà 

soát quy hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch. 

1.2. Nhân sự từ nơi khác 

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc 

tỉnh Tuyên Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của các chức 

danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được quyền đăng ký thi tuyển. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn  

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Theo Phụ lục số I kèm theo. 

2.2. Tiêu chuẩn riêng từng chức danh: Theo Phụ lục số II kèm theo. 

3. Nội dung, hình thức thi tuyển 

Thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục V phần thứ ba Đề án thí điểm thi 

tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý 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 (sau đây gọi tắt là Đề án). 

4. Thực hiện theo quy định tại điểm 3, mục V, Phần thứ ba Đề án.  

III. Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm, phương thức nhận hồ sơ dự tuyển 

1. Hồ sơ dự tuyển 

- Người tham gia dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào chức danh 

thi tuyển.  

- Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm: 

(1) Đơn đăng ký dự tuyển. 

(2) Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan 

trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6 chụp trong thời gian không 

quá 06 tháng.  

(3) Bản sao Giấy khai sinh. 

(4) Bản tự kiểm điểm của cán bộ, công chức, viên chức trong 03 năm công 

tác gần nhất. 

(5) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực theo yêu của chức danh 

thi tuyển. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài 

cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định. 

(6) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định. 

(7) Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với người tham gia dự tuyển và 

gia đình người tham gia dự tuyển. 
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(8) Bản báo cáo hoặc kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm 

quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

(9) Nhận xét, đánh giá của cấp ủy cơ sở nơi người dự tuyển đang công tác. 

(10)  Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị nơi người dự 

tuyển đang công tác về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ  chức kỷ luật, đoàn 

kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 03 

năm gần nhất. 

(11) Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 06 tháng. 

(12) Trường hợp người tham gia dự tuyển là nhân sự từ nơi khác thì phải có 

ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý nơi người tham gia dự tuyển 

đang công tác đồng ý cho phép dự tuyển. 

(13) Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền. 

(14) Văn bản phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền. 

2. Thời gian, địa điểm, phương thức nhận hồ sơ 

2.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021 

(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 (người tiếp nhận hồ sơ: Bà Âu Thu Hà, Chuyên viên Pháp chế, Phòng Tổ 

chức - Pháp chế, số điện thoại liên hệ: 0365514388). 

2.3. Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển: Nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Tuyên Quang (thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sẽ có thông báo cụ thể sau). 

Thông báo này đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và niêm 
yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Nội vụ; 
- Sở Thông tin và Truyền thông;  Đăng  
- Báo Tuyên Quang;                       tải 
- Lãnh đạo Sở; 
- Nhân sự trong quy hoạch 
 chức danh thi tuyển; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Website Sở VHTTDL; 
- Lưu: VT, TCPC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

  

 

 
 

Âu Thị Mai 

 



Phu luc I 
TIEU CHUAN CHUNG CHU'C DANH LANH DO, QUAN LY 

(Kern theo Thông báo s /TB-SVHTTDL ngày /11/2021 
cia Sà Van hóa, The thao và Du lich,) 

Tiêu chuân Chi tit tiêu chun chung 

1. Vê phm 
chat, chInh trj 

Trung thành vd igi Ich cüa f)ng, cüa quc gia, dan tc và nhãn dan; 
kiên dinh chü nghia Mac - Lê nm, hr ttx6ng Ho ChI Minh, mic tiêu, 1 tu&ng 
v dc 1p dan tc, chü nghia xä hi và dtr&ig lôi dôi mfi cüa Dãng. Co 1p 
tru&ng, quan diem, bàn linh chInh trj v&ng yang, không dao dng trong 
b.t cir tInh huông nào, kiên quyêt dâu tranh bão v Cumg linh, dithng lôi 
cüa Dâng, Hiên pháp và pháp 1u.t cüa Nhà nuâc. Co tinh than yêu nuâc 
nng nan, dt 1ci Ich cüa Dáng, quôc gia - dan tc, nhân dan, tp the len 
trên lçii Ich cá nhân; sn sang by sinh vi sir nghip cüa Dâng, vi dc lip, 
tix do cüa T quôc, vi hnh phüc cüa nhân dan. Yen tarn Cong tác, chap 
hành nghiêm sr phân cong cüa to chüc và hoàn thãnh tot mi nhim vi 
dixçc giao. 

2. Vedo dirC, 
loi song 

Co phm chit dto dirc trong sang; li sang trung thirc, khiêm thn, chân 
thành, giàn dj; can, kim, hem chInh, chI cong vô hr. Tam huyêt và có 
trách nhim vi cOng vic; không tham v9ng quyên hrc, không háo danh; 
có tinh than doàn ket, xây dçrng, guong mâu, thuang yêu dông chI, dông 
nghip. Không tham nhüng, quan lieu, cci hi, vi lçii và tich circ dâu tranh 
ngän chtn, day 1iii các biêu hin suy thoái ye tu tiiâng chInh trj, dao  due, 

sOng, nhUng biêu hin "tier din biên", "t1r chuyên boa" trong ni b; 
kiên quyêt du tranh chng quan lieu, cira quyên, tham nhüng, lang phi, 
chü nghia cá nhân, lOi song co hi, thirc dimg, be phái, igi Ich nhóm, noi 
không di dôi vâi lam; cOng bang, chInh trrc, tr9ng dicing ngthi tài, không 
de ngithi than, nguäi quen igi diing chüc vi, quyên h.n cüa mInh dê tric 
igi. Tuân thu và thirc hin nghiêm các nguyen tàc to chirc, k' 1u.t cüa 
Dãng, nhât là nguyen tàc tp trung dan chü, tir phê bInh và phê bInh. 

3. V thüc 
ti chu'c k 1ut 

Co thi'rc t chüc k lut, chip hành nghiem thr&ng li, chü tru1ng 
cüa Dàng và chInh sách, pháp lu.t cüa Nhà nixâc; ni quy, quy chê cüa 
cr quan và quy dinh  cüa dja phrnmg ncd eli tri. 

4 v nan Iirc 
fl 

Co tix duy di mdi, có tm nhIn, phuang pháp lam vic khoa h9c; co 
nãng 1irc tOng hcip, phân tich và dir báo. Co khà näng phát hin nhung 
mâu thun, thách thirc, thñ c, thun igi, van dê mri, khó và nh&ng ban 
chê, bat cp trong thirc tiên; math dan dé xuât nhng thim via, giài pháp 
phü hçip, khã thi, hiu qua d phát huy, thüc day hoc tháo g& Co nàng 
1 1rc thirc tiên, nàm chäc và hiêu biêt c bàn tInh hInh thrc te d cii the 
hóa và tO chüc thrc hin có hiu qua các chü trt.rang, dixng lOi cüa Dãng, 
chinh sách, pháp lut cüa Nlià nithc i limb virc, dja bàn cOng tác dtrcic 
phân công; can cü, chju khó, nàng dng, sang tao,  dam nghi, dam lam, 
darn chju trách thim yà vI nhãn dan phiic vii. Co khã näng iamb dao, chi 
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Tiêu chuân Chi tit tiêu chun chung 

do; gucing mu, quy t và phát huy sue mnh tng hqp cüa tp th, cá 
nhân; thrçic can b, dâng viên, quân chüng nhân dan tin ttr&ng, tin nhim. 
Co kM nang nghiên cru, tham muu xây drng các van ban quy phm pháp 
1ut, dê xuât các giãi pháp thirc hin nhim vii quân 1 nhâ nuâc và các 
hot dng si1 nghip cüa Si Van hóa, The thao và Du ljch; lTnh virc van 
boa, truyên thông và the thao cüa Uy ban nhân dan huyn, thânh phô. 

5. Sfrc khOe, 
d tuôi 

Co dü src khOe d th?c hin nhim v11; báo dam tui b nhim theo 
quy djnh; có kinh nghim cong tác trong linh v1rc duqc bô nhim. 

6. Trirông hçrp 
không dii diu 
kin dr tuyên 

Can b, cong chuc, viên chuc dang trong th?ii hn xir 1 k 1ut, dang 
bj diêu tra, truy to, xét xu. Các trueing hçip bj cam dam nhim chüc vii 
theo quy djnh pháp 1u.t. 



Phii luc II 
TIEU CHUAN RIENG CHU'C DANH LANH IMO, QUAN LY 

(Kern theo Thông báo s /TB-SVHTTDL ngày /11/2021 
cla Sà Van hóa, The thao và Du Itch,) 

Chi tit tiêu chun tü'ng chüc danh 

- Näng dng, sang tao, tam huyt vâi cong vic; nm chic tInh 
hInh chung cüa dtt nuOc, cüa ngành, cüa tinh, d.c bit là linh virc the 
djc the thao. 

- Co näng 1rc tham miiu, d xut, xây drng cac ehung trInh, k 
hoach dài han, giai don lien quan den linh c the dic the thao thuc 
thâm quyên ducic giao, phãn cong phii trách; giiip Trtthng phông xây 
dirng và triên khai thc hin các chuting trInh, kê hoach  cOng tác hang 
tháng, qu, nâm cüa phông; báo cáo ket qua cOng tác thuc lTnh we phi 
trách vi truàng phông djnh k5' hang tháng, hang qu', näm; hug dn, 
dOn dOe, kiêm tra cOng chüc cüa phông thuc linh vrc ph11 trách; kiêm 
tra, thâm djnh the van bàn do chuyên viên cüa phông thuc linh c 
phi trách son thào trwrc khi trInh trtthng phông duyt hoc tnthc khi 
trInh lânh dao  s& xem xét, quyêt djnh trong trirmg hçp tnrrng phông 
üy quyên; phii trách, quán 1, diêu hành hott dng cüa phOng trong 
trithng hçp tru&ng phông di yang và dixçc trt.r&ng phông üy quyên. 

- TrInh d dào tao, bi duOng: 

+ T& nghip dai  hçc trâ len, ngành phü hçip vâi linh virc cOng 
tác, dáp üng yêu cu nhim vi ducic giao và theo quy djnh cüa Dãng, 
Nhà nithc. 

+ Co b.ng t& nghip trung c.p l 1un chInh trj ho.c tuong 
duang trâ len. 

+ Co chirng chi bi throng nghip vi quail l nhà ni.thc (ngch 
chuyên viên hoc trnmg disng tr& len) hoc có bang tt nghip ngành 
hành chInh bce, thc s5 quàn l hành ehinh cOng. tin s' quán l hành 
chInh cOng. 

+ Co chirng chi bi di.rOng theo tiêu chu.n chüc vii lath dto, 
quãn l. 

+ Co chi'rng chi ngoi ngü vâi trInh d ti.rang drnng bc 2 
khung nàng 1irc ngoi ngtr Vit Nam theo quy djnh ti Thông tu 
so O1/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cüa B Giáo diic vá Dào 
t.o ban hành khung nàng hrc ngoi ngtt 6 bc dung cho Vit Nam. 

Chiic danh 
dr tuyên  

1.PhóTrirô'ng 
phông Quãn 1 the 

due the thao 
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Chircdanh 
dr tuyen 

Chi tiet tieu chuan tirng chirc danh 

+ Co chüng chi tin h9c vri trInh d dt chun k5 nàng sfr diing 
Cong ngh thông tin c bàn theo quy djnh tai Thông ti.r 
s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa B Thông tin và Truyên 
thông quy djnh chun k näng sü dicing cong ngh thông tin hoc 
chi'rng chi tin hçc 1rng diing trnmg ducmg. 

- Dirqc quy hoach chüc danh b nhim nu là ngun nhân sr ti 
ch hoc thrçc quy hoch chüc danh ti.rcing duong nu là ngun nhân 
sr tü nth khác; dä giU chirc vii lãnh do quãn 1 hoc dang gilt chi'rc vii 
lãnh d.o quàn 1 vOi th?i gian ti thiu duçic 02 näm (24 tháng) phü hçp 
11th vrc dir thi. 

- Co It nht 03 näm lien tiic, lin k tnthc thai dim dang k) 
dir tuyn duçic dánh giá, xp 1oi hoàn thành t& thim viii tr& len. 

- Näng dng, sang tto, tam huyêt vvi cong vic; nm chic tinh 
hInh chung cüa dat ntróc, cüa ngành, cUa tinh. Co kiên thüc, k näng 
sâu ye hoat dng ngh thuat. Luôn nêu cao tinh than trách nhim xây 
dirng dGn vj vltng math; xây dirng di ngü viên chüc có phâm chat 
chInh trj, do dirc nghê nghip, có nãng hrc chuyên mon dap i.irng yêu 
cau, thim vi.i ti dcm vj. 

- TrInh d dào tto, bi duong: 

+ Tot nghip dai  h9c tr& len, ngành phü hçp vOi 11th virc cong 
tác, dáp üng yêu cu nhim v11 &rqc giao và theo quy djnh cüa Dâng, 
Nhà nuOc. 

+ Co b.ng tat nghip trung c.p l lun chInh trj ho.c trnmg 
2. Phó Tru'&ng doàn duong trà len. 

Nghê thuât dan , . 
ôc ti1i + Co chu'ng chi boi duang nghiçp vii quan ly nha rnric (ngch 

chuyên viên ho.c tuong ducmg trâ len) hoc có bang tt nghip ngành 
hành chInh hçc, thac s5 quãn l hành chInh công, tin s5 quàn l hành 
chInh cong. 

+ Co chrng chi bai duOng theo tiêu chu.n chi'rc vii lânh do, 
quân 1. 

+ Co chirng chi ngoi nglt vói trInh d tuong di.xong bc 2 
khung nàng hrc ngoi nglt Vit Nam theo quy djnh ti Thông tu 
so 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cüa B Giáo dic và Dào 
tto ban hành khung nàng hrc ngoi ngtr 6 bQtc dung cho Vit Nam. 

+ Co chtmg chi tin h9c vi trInh d dt chun k5 nàng s1r diing 
cong ngh thông tin co bàn theo quy djnh ti Thông tu 
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Chircdanh 
di tuyen 

Chi tiet tieu chuan tirng chirc danh 

so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cüa B Thông tin và Truyên 
thông quy djnh chun k5 näng sir diing cong ngh thông tin hoc 
chirng chi tin h9c rng diing tucing diicing; 

- Duçc quy hoach chüc danh bè thim nu là ngun nhán sir ti 
ch hoc duçic quy hoch chi'rc danh tuong dlxGng nêu là nguôn nhân 
sr fir ncii khác, dã kinh qua mt trong các chüc danh TnrO'ng phông và 
1rning di.nmg cp don vj và tuong duong phü hqp linh virc dir thi. 

- Co It nhtt 03 nàm lien tiic, 1in k truôc thai dim dàng k 
d,r tuyn duqc dánh giá, xp 1oi hoàn thành t& nhim viii trâ len. 
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