
UY BAN NIIAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIIT NAM 
TINH TUYEN QUANG Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

St: 40 /TB-TJBND Tuyên Quang, ngày 07 tháng 5 näm 2022 

THÔNG BAO 
To chfrc thi tuyên chirc danh tAnh do, quãn 19 

din Ban Thu*ng vii Tinh üy quãn 19 

Can c1r Quyt djnh s 2291QD-UBND ngày 14/5/2021 cüa Uy ban nhân dan tinh 
ban hành D an thI dim thi tuyn chirc danh länh dao,  quãri 19 cac cci quan, dyn vi 
trên dja bàn tinh Tuyên Quang giai don 2021-2022; Quyt djnh s 635/QD-UBND 
ngây 18/10/2021 cUa '(Jy ban nhn dan tinh v diu chinh s luqng, vj trI chirc danh 
länh d.o, quãn 19 thrc hin thi tuyn näm 2021; Quyt djnh s 227/QD-UBND 
ngày 21/4/2022 cUa Uy ban nhân dan tinh v b sung vj trI chirc danh lãnh do, 
quãn 19 thirc hin thi tuyn. 

'(Jy ban nhân dan tinh thông báo vic t chirc thi tuyn chirc danh lânh do, 
quân 19 din Ban Thuông vii Tinh üy quân 19, nhir sau: 

I. Các chfrc danh thi tuyn 

- 01 Phó Giám dc Sâ K hoach và Du ti.r; 

- 01 Phó Giám dc Sâ Giáo duc và Dào tao; 

- 01 Phó Giám d& Sâ Y t; 

- 01 Phó Hiu tnrng Tnthng Dti h9c Tan Trâo; 

-01 Phó Giám dc Ban Quãn 19 dir an du tu xây dimg các cong trmnh nông nghip 
và phát trin nông thôn. 

II. iMi ttrçrng, tiêu chun, diu kin, trInh tir, thu tiic, ni dung, hInh thirc 
thi tuyn, xác dlnh  ngtrôi trüng tuyn và b nhim ngtrô'i trñng tuyn 

1. D6i tirçrng tham gia dir thi 

1.1. Nhân sr Ecu chô (dang cong tác ti c quan, don vj có nhu cu b nhiêm) 

a) Can b, Cong ch(rc, viên chirc có dü diu kin, tiêu chun và trong quy hoach 
cña chi'rc danh tuyn ch9n, dang cong tác ti Co quan, don vj có thu cu bè nhiêm 
duçrc quyên dàng k9 dir tuyn. 

b) Can b, cOng ch(rc, viên chirc drçcc quyn không tham gia dir tuyn khi thuôc 
mt trong các tnrmg hçp sau: 

- Không dü süc khãe dir tuyn (dang mc bnh him nghèo; dang mt khã nang 
nhn thüc; bi m dau dang diu trj ni trü ti bnh vin thrçic co quan y th có 
thm quyn tr c.p huyn tr& len xác nhn). 
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- Dang trong thii gian duçic cir di h9c t.p, dào t?o,  bi during & nithc ngoài. 

- Can b, cong chirc, vien churc nü dang trong th&i gian nghi ch d thai san. 

Can b, cong chüc, viên chi'rc không thuc di tixqng dixçc quyn không dng k 
tham gia dr tuyn nêu trên, nu không dang k d%r tuyn thI hang näm khi râ soát lai 
danh sách quy ho?ch can b, ci quan có thm quyn diia ra khôi danh sách quy hoch. 

1.2. Nhân sy' tfr no'! k/ide 

Can b, cong chIrc, viên chrc dang cong tác trong các cci quan, dcrn vj thuc 
tinh Tuyên Quarig có dñ diu kiin, tiêu chun và trong quy hoach cüa các chi'rc danh 
tuting dtrcing vói chüc danh tuyn ch9n, discic quyn ding k d%r tuyn. 

2. Tiêu chun, diu kin 

2.1. Tiêu chuin chung 

Dam bão tiêu chu.n chung quy djnh tai  phn I Quy djnh s 02-QD/TU ngày 
01/3/2021 cUa Ban Thu&ng vi Tinh üy ye tiêu chu.n chüc danh can b lânh dao, 
quãn 1 thuc din Ban Thithng vii Tinh üy quân ! và dam bão các diu kiên, 
tiêu chun do cp có thm quy&n & Trung uo'ng quy djnh (nu co). 

2.2. Tiêu c/iuin riêng tang chfrc dan!: dr tuyn 

* Phó Giám dc SO' KI hoçwh và Dcu tir 

Dam bão tiêu chun, diu kin quy djnh tai mllc 14 phn II Quy djnh s 02-QD/TLT 
ngày 01/3/2021 cüa Ban Thr&ng vi TinhUy. 

* PhO Giám dc SO' Giáo dyc và Dào tao 

Dam bâo tiêu chun, diu kin quy dnh tai  m1ic 14 phn II Quy djnh s 02-QD/TU 
ngày 01/3/2021 cüa Ban Thi.r?mg vi Tinh üy; Thông tu s 13/2019/TT-BGDDT ngày 
30/8/20 19 cüa B trisâng B Giáo ditc và Dào tao  quy djLnh tiêu chun chüc danh 
Giám dc, Phó Giám d& S& Giáo diic và Dào tao  thuc Uy ban nhãn dan tinh, 
thành ph trrc thuc Trung uing. 

*phó GiámdcSóYtè 

D bão tiêu chu.n, diu kin quy djnh ti mi1c 14 ph.n II Quy djnh s 02-QIDiTU 
ngày 01/3/2021 cüa Ban Thu&ng vi Tinh üy; Thông ttr sé, 32/2015/TT-BYT ngày 
16/10/2015 cüa B tnr&ng B Y t quy djnh v tiêu chun chirc danh Giám dc, 
Phó Giám dc Sâ Y th thuc Uy ban nhãn dan tinh, thành ph trrc thuc Trung uong. 

* PhO Hiu trirO'ng Trumg Dai hQc Tan Trào 

Dam bão tiêu chun, diu kin quy djnh tai  milc 22 phn II Quy djnh s 02-QD/TLJ 
ngày 01/3/2021 cüa Ban Thir&ng v1i Tinh üy; Lut Giáo diic di h9c; Quy& djnh s 
1556/QD-UBND ngày 20/12/20 18 cUa Uy ban nhân dan tinh phé duyt Danh muc 
vj trI vic lam, hung chi'rc danh ngh nghip ti thiu, s6 li.rcing ngu&i lam viêc cüa 
Tnthng Dai  h9c Tan Trâo. 
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* Phó Giám dóc Ban Quán lj dc an du twxáy dyng các cong trinh nOng nghip 
vàphát trkn nOng thón 

Dam bão tiêu chun, diu kin quy djnh tii mi1c 25 phn II Quy dinh sc, 02-QDiTU 
ngày 01/3/2021 cüa Ban Thuing vi Tinh üy; Quyt djnh s 91 0/QD-UBND ngày 
16/8/2018 cUa Uy ban nhân dan tinh phê duyt Danh m1ic vj trI vic lam, hang chrc 
danh nghê nghip ti thiu, s krqng nglri lam vic cüa Ban Quãn 1 du an du tu 
xây dmg các cong trInh dan ding và cong nghip tinh Tuyên Quang; Ban Quãn 1 
dir an dAu tu xây dmg các cong trInh giao thông tinh Tuyên Quang; Ban Quãn 1 dix an 
Mu tu xay dirng các cong trmnh nông nghip và phát trin nông thôn tinh Tuyên Quang. 

3. TrInh tir, thu tiic, nôi dung, hInh thü'c thi tuyn 

Thirc hin theo quy djnh ti diem 1, diem 2 mc V phn thr ba D an thI dim 
thi tuyn mOt  s chirc danh länh dao,  quân l các Co quan, don vj trén dja bàn tinh 
Tuyôn Quang giai don 2021-2022 ban hành kern theo Quyt djnh s 229/QD-UBND 
ngày 14/5/202 1 cüa Uy ban than dan tinh (gçi tat là D& an). 

• 4. Xác dnh ngirri trüng tuyên và bô nhim ngurô'i triing tuyên 

Thirc hin theo quy djnh tai  dim 3 miic V phn thu ba D an. 

III. Ho so' dir tuyn và tho'i gian, dja dim nhn h so' dij tuyn 

1. Ho so' dãng k di tuyên 

- Ngui tham gia dir tuyên np 01 b h so däng k dir tuyn vao co quan, don vj 
có chi tiêu thi tuyn. 

- Thành phn h so dang k di,r tuyn gm: 

(1) Dan dang k dr tuyn. 

• (2) So yu 1 ljch do cá nhãn tr khai theo mu quy djnh, duac ca quantrçrc tip 
quân l xác nhn, có dan ành màu kh 4 x 6, chip trong thai gian không qua 06 tháng. 

(3) Bàn sao Giy khai sinh. 

(4) Bàn tir kim diem cüa can b, cong chüc, viên chi'rc trong 03 nàm cOng tác 
gân nhât. 

(5) Bàn sao các van bang, chrng chi có ching thrc theo yêu cu cüa chirc danh 
thi tuyn. Tru&ng hqp nhân sir có bng t& nghip do ca sâ giáo diic nuâc ngoài cap 
thI phãi duçic cong nhn tai  Vit Nam theo quy djnh. 

(6) Bàn kê khai tài san, thu nhp theo mu quy djnh. 

(7) Bàn nhn xét cüa c.p üy fbi CU trü di v6i ngi.thi tham gia dir tuyên Va 
gia dInh nguii tham gia d tuyn. 

(8) Bàn báo cáo hotc k& lun v tiêu chuan chInh tn cüa co quan có thm quyn 
di vâi can b, cOng chüc, viên chüc. 



(9) Nhn xét, dánh giá cüa cp üy Co s& ncii ngithi dr tuyn clang cong tác. 

(10) Nhn xét, dánh giá cia tp th 1nh do co quan, dcm vj noi nguii di,r tuyn 
clang cong tác v phm cht dao  clue, 1i sng, thurc t chüc k)' 1ut, doàn kt ni b, 
v nàng 1rc cong tác, k& qua thirc hin chIrc tráeh, nhim vi trong 03 nàm g.n nhk 

(11) Giy chi'rng nhn süc khOe ciia Co sâ y t có th.m quyn cp trong th&i han 
06 tháng. 

(12) Tnr?ing hçip nglxôi tham gia dr tuyn là nhân sir tà noi khác thI phái có 
kin b&ng van bàn cüa Co quan trirc tip quãn 1 ncii ngixài tham gia d%r tuyn clang 

cong tác dng cho phép di,r tuyn. 

(13) Bn sao quyt djnh tuyn ding cong chirc, viên chüc cüa cp có thm quyn. 

(14) Van bàn phê duyt quy hoach cüa cp Co thm quyn. 

2. Thai gian, dja dim nhn h so' 

2.1. Thô'i gian n1,n ho sLr: Tir ngày 09/5/2 022 den hêt ngày 27/5/2022 (trong gi 
hành chInh). 

2.2. Dja dkm n1,u,z I,ii so': Tai  co quan, dcm vi cO chi tiêu thi tuyn. Trrnrng hçp 
Co quan, dcm vi có chi tiêu thi tuyn không tip nhn h so dir tuyn, thi sinh dir tuyn 
np h so d%r tuyn tai  Sâ Ni vu. 

IV. T chuc thirc hiên 

1.S&Nivii 

- Niêm yt cOng khai Thông báo nay tai  trii s lam vic và clang tài trén 
Trang thông tin din tCr cüa don vj. 

- Tip nhn h so dr tuyn và tham rnuu vâi Uy ban nhân dan tinh t chi'rc 
thi tuyn theo k ho.ch. 

2. S& Thông tin và Truyn thông, Báo Tuyên Quang, Dài Phát thanh và 
Truyn hInh 

Dàng tãi, dua tin, thông báo the thông tin v thi tuyn theo Thông báo nay trên 
Cng thông tin din ti:r tinh Tuyên Quang, trên song phát thanh, truyn hinh và trên 
Báo Tuyên Quang theo quy djnh. 

3. Co quail, (to'n v có ngu'&i dir tuyên 

- Niêm y& cOng khai Thông báo nay tai  trii sO' lam vic và clang tâi trén 
Trang thông tin din ti:r cUa co quan, don vj theo quy djnh. 

- Thông báo den can b, Cong chüc, viên chuc thuOc don vj duçic quy hoach 
vào các chuc danh thi tuyn bi&, clang k dir tuyn. 

- T chuc tip nhn h so cüa nguO'i clang k dir tuyn, tng hqp danh sách va 
np h so cUa nguO'i clang k d tuyn v SO' Ni vii theo quy djnh. 
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- Cung c.p thông tin, tài 1iu có lien quan theo quy djnh dn ngtthi dir tuyn. 

To diu kin v thtii gian và các diu kin khác d ngi.thi dir thi chun bj 
d an, tham gia dir thi dy dU. 

• Thông tin chi tit v thi tuyn theo Thông báo nay, các cy quan, dcin vi, Ca nhn 
lien h trao di, phân ánh v So' Ni viii (PhOng Cong chirc, viên chirc, s dien thoai 
0207.3 824.662) trong gio' hành chInh./. 

No'inhmn: L 
- Thtrtmg trirc Tinhüy; 
- ChU tjch UBND tinh; 
- Phó Chü tjch UBND tinh; 

• - Ban To ch(rc Tinh Uy; 
- Các s, ban, nganh; 

• - Báo Tuyên Quang; 
- Cong Thông tin din tCr tinh; 
- UBND huyn, thành phô; 

Doàn giám sat; 
- .Chánh, Phó CVP UBND tinh; 
- Liiu: VT, NC. na°' 
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