
UBND TINH TUYEN QUANG cQNG HOA xA HOI CHU NGHTA VIT NAM 
S VAN HOA, THE THAO Dc 1p -  T do  -  Hnh phüc 

VA DU LICH 

S: 264/TB-S VHTTDL Tuyên Quang, ngày 12 tháng 4 náin 2021 

THÔNG BAO 
Ké hotc1i tiêp n1imn cong  chü'c, viên chü'c 6 tháng cui nám 2020 

Can cix Lut Can b, cong chirc ngày 13/11/2008; Lu.t sira dIM, b sung 
rnt s diu cüa Lut Can b, cong chtrc và Lut Viên chirc ngày 25/11/20 19; 

Cn Cu Ngh djnh sé, 138/2020/NID-CP ngày 27/11/2020 cüa ChInh phñ quy 
dnh v tuyn diing, 5ir diing và qun 1 cong chüc; Ngh.j djrih so 11 5/20201ND-CP 
ngày 25/9/2020 ci:ia ChInh phü quy dnh v tuyên diing, sir diing và quãn 1 viên chCrc; 

Can cü Quyt djnh s 32/2013/QD-UBND ngày20/12/2013 cüa UBND 
tinh Tuyên Quang v vic ban hành Quy dnh phân cap quàn 1 can b, cong 
chrc; Quyt dtnh  so 09/2018/QD-UBND ngày 05/11/2018 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic si:ra dôi, b sung mt sO diêu cüa Quy djnh phân cap quán 1 
can b, cOng chirc ban hành kern theo Quyêt djnh so 32/2013/QD/UBND ngày 
20/12/2013; Quyêt djnh sO 33/20 1 3/QD-UBND ngày 20/12/2013 cüa Uy ban nhân 
dan tinh ye vic ban hãnh Quy djnh phân cap quán 1 viên chirc; Quyet djnh so 
04/201 8/QD-UBND ngày 10/7/2018 sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Quy djnh 
phân cap quán 1 viên chirc ban hành kern theo Quyêt djnh sO 33/2013/QD-UBND 
ngày 20/12/20 13 cüa Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang; 

Can cü Quy& djnh s 03/2013/QD-UBND ngày 16/5/2013 cüa Uy ban 
nhân dan tinh ye vic ban hành Quy djnh ye diêu kiin, tiêu chuân, thu tiic tiêp 
nhn can bt, cOng chuc, viên chuc, chuyên cong tác, bit phái dOi vói viên chüc 
thuc thãrn quyên quãn 1; 

Can cu Quyt djnh s 403/QD-UBND ngày 29/11/20 16 cüa Uy ban nhân 
dan tinh Tuyên Quang ye vic quy djnh chuc näng, nhirn vi, quyên hn và ca câu 
to chuc cüa S Van hóa, The thao vá Du ljch tinh Tuyên Quang; 

Can cir Quyt djnh s 2110/QD-UBND ngày 3 1/12/2020 cfia Chu tjch Uy 
ban nhân dan tinh Tuyên Quang phê duyt bô sung Kê hoach tip nhn cOng 
chuc 6 tháng cuOi 11am 2020; Quyt djnh s 2111/QD-UBND ngày 3 1/12/2020 
cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang phê duyt b sung K hoach 
tiêp nhn viên chuc 6 tháng cui nàm 2020; 

S Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Tuyên Quang thông báo K hoch 
tiêp nh.n cOng chuc, viên chuc 6 tháng cuôi näm 2020, nhu sau: 

1. S6 Iu'qng, do'n vj Va vl trI vic lam cn tip nhn 

1.1. Tiê'p nI,i,i côiig cI,tc 

- S 1uçng, chi tiêu tip nhn: 03 chi tiêu; 
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- Vj trI vic lam cn tip nhn: 

+ Vj trI vic lam: Chuyên viên Quân 1 K hoach - Tài chInh: 01 chi tiêu. 

+ Vj trI vic lam: Chuyên viên quãn 1 van hóa: 01 chi tiêu. 

+ Vj trI vic lam: Chuyên viên Quãn 1 phong trào và xây di.rng nêp song 
van boa: 01 chi tiêu. 

1.2. Tiip n/i cm viên clu'rc 

- S 1uçing, chi tiêu tip nhn: 01 chi tiêu; 

- V trI vic lam, chüc danh ngh nghip: K9 thu.t viên hong IV (K thut quay 
phirn,làrn phóng sir và chiu phim HD), Trung thm Phát hãnh phim và Chiêu bong. 

2. Dôi tuçng, tiêu chuãn, diêu kin tiêp nhn 

2.1. Dói tu'Qng: Tü ngun cOng chirc, viên chic hin dang cong tác trong tinh. 

2.2. Tiêu chudn, dku kin 

- Tiêu chuân chung: 

+ Vj trI chuyên viên quãn ! K hoch - Tài chInh: Dai  h9c trO len mt trong 
the ngành: K toán, K toán tài chInh, K hoch, Quân 1 kinh t; có dü diêu kin, 
tiêu chun, kinh nghim cong tác theo quy djnh ti Quyêt djnh s 03/201 3/QD-
UBND ngày 16/5/2013 cüa LTBND tinh và quy djnh cüa Nba nuóc hin hành. 

+ Vj trI chuyên viên quãn 1 van hóa: Di hçc tró len mt trong các ngành: 
Quân 1 van hóa, Van hóa qun chñng, Van boa hçc, Van hóa dan tc thiêu sO; có 
dü diu kin, tiêu chun, kinh nghirn cong tác theo quy djnh t.i Quyet djnh s6 
03/201 3/QD-UBND ngày 16/5/2013 cüa UBND tinh và quy djnh cüa Nhà nuóc 
hiên hânh. 

+ Vj trI chuyên viên quán 1 phong trào và xây dirng np sang van boa: 
Di h9c tr& len mt trong các ngành: Quán l van boa, VAn hóa h9c, VAn hóa dan 
tc thiu s; có dü diki kin, tiêu chuãn, kinh nghim cOng tác theo quy djnh ti 
Quyt djnh so 03/2013/QD-UBND ngày 16/5/2013 cüa UBND tinh và quy djnh 
c1ia Nba nithc hiên hAnh. 

+ DM vâi tip nhn Viên chirc, vj trI vic lam: K5 thut quay phirn, lam 
phóng s1r và chiêu phim HD (K5 thut viên hang IV): Trung c.p tth len, ngânh 
K thu.t phát thanh phát hInh; có dü diu kin, tiêu chu.n, kinh nghim cOng tác 
theo quy djnh ti Quyêt djnh so 03/2013/QD-UBND ngày 16/5/2013 cüa UBND 
tinh và quy djnh cüa Nba nu'c hin hAnh. 

- Duc sir nh.t trI cho chuyn cong tác cüa co quan, dan vj có th.m 
quyên theo phân cap quân 1 can b, cong chüc, viên chüc. 

- Co sue khóe t&; Co phm cht chInh trj va do dirc t&; hoàn thành tht 
nhim vi dugc giao. 
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- Không trong thyi gian xem xét xr 1 k' 1ut hoc dang thi hành quyêt 
djnh k 1u.t cüa ca quan có thâm quyên, dang bj truy ciru trách nhirn hInh sir, 
dang chp hành ho.c dà chap hành xong bàn an, quyêt djnh ye hlnh sc cüa Tôa 
an ma chua duc xóa an tIch, dang bj áp diing các bin pháp xi:r 1" hành chinh 
dua vào Ca sâ chtra bnh, ca sâ giáo dic. 

3. TrInh tr, thu tc  tiêp nhn: Thirc hin theo quy djnh ti Quyt djnh 
s 03/2013/QD-UBND ngày 16/5/20 13 cüa UBND tinh Tuyên Quang. 

4. Ho so' dàng k thy tuyên 

Nguxi dãng k dir tuyn gi:ri 01 b h sci v S Van hóa, Th thao và Du 
ljch, gôm: 

a) Dan dáng k dir tuyn (theo mdii 0] ban hành kern theo Quyê't d/nh s 
03/2013/QD-UBND ngày 16/5/2013 cia Uy ban nhdn dan tinh). 

b) Sa yu 1 ljch theo mu 2C-BNV/2008 ban hinh kern theo Quyt djnh s 
02/2008/QD-BNV ngày 06/10/2008 cüa BO tru&ng B Ni vçi (Sciyêu l lich có dan 
ánh 3x4 và có xa'c nhgn cia cci quan, don vj ncii cong chi'rc, viên chü'c dang cOng tác). 

c) Bàn nhn xét, dánh giá qua trInh cong tác cña ngui dr tuyn có xác 
nhn cüa cci quan, dan vj nai dang cong tác. 

d) Giy chi'rng nhn src khóe do cci quan y th có thrn quyn cp trong 
thô'i hn 30 ngày tInh den ngày np ho sci. 

d) Bàn sao có chirng thirc các van bang, chirng chi và kt qua h9c tp 
theo yêu câu cüa vj tn dir tuyên (Bang tOt nghip chuyên mOn, bang diem hQc 
tap, chthig chi ngoçii ngü, tin hpc,). Trithng hp van bang do cci sO' nuóc ngoài 
cap phái thrçc cong chüng djch thut sang tiêng Vit. 

e) Van bàn dng cho chuyn cOng tác c1ia cci quan, dan vj có thrn 
quyên quãn 1 cong chCrc, viên chirc. 

t) L ljch tu pháp; 

g) Bàn sao Giy khai sinh; 

h) Quy& djnh tuyn dung cong chüc, viên chirc. 

5. Thôi gian, dja diem nhn ho so' dãng k5 dy. tuyên 

5.1 .Th?i gian tiêp nhn nhn ho sci: 30 ngày, t1r ngày 13 tháng 4 närn 
2021 den hêt ngày 13 tháng 5 nàm 2021, trong gRi hành chInh các ngây lam vic. 

5.2. Dia diem tiêp nh.n h sa: PhOng T chirc - Pháp ch, S& Van hóa, Th 
thao và Du ljch, dja chi: So 157 di.thng 17/8, phithng Minh Xuân, thành phô 
Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang. 

NguOi tip nhn h sa: Ba Du' Thi Hng, Tru'&ig phông To chirc - Pháp ch, s 
diên thoai lien he: 098 2842 076. 
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Thông báo nay &rçic däng trén Báo Tuyên Quang, Cng thông tin din tr tinh 
Tuyên Quang, Trang thông tin din tCr S& Vn hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quang 
và niêm yet ti trçt th 1m vic cia S& Vn hóa, The thao và Du ljch tinh Tuyên Quangi. 

Noinlzân: 
- UBND tinh (Báo cáo); 
- SO Ni vi,i; 
- So Thông tin và truyn 
thông (d dang tãi trén 
Cng TTDT tinh); 
- Báo Tuyên Quang (dé thông báo); 
- Lãnh dao  SO VHTI'DL 
- Trang thông tin din tcr SO VHITDL; 
- Niém yet tai  tru sO SO VHTTDL; 
- Luu: VT, TCPC. 

GIAM DOC 

Au Thi Mai 
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