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KẾ HOẠCH 

Tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục 

huyện Na Hang năm 2019 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế 

độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 

dục năm 2019; 

Căn cứ Văn bản số 641/SNV-CCVC ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 

Tuyên Quang về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Na Hang về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức sự 

nghiệp giáo dục huyện Na Hang năm 2019; 

Căn cứ Phương án số 02/PA-UBND ngày 16/10/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện Na Hang về biên soạn bộ đề thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện 

Na Hang năm 2019, 

Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Na Hang năm 2019 

xây dựng kế hoạch xét tuyển như sau: 

I. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG 

XÉT TUYỂN 

1. Thí sinh tham gia dự xét tuyển: Tổng số 41 thí sinh, trong đó: 

- Cấp mầm non: 37 thí sinh/03 phòng thi 

- Cấp tiểu học: 03 thí sinh/01 phòng thi. 

- Cấp Trung học cơ sở: 01 thí sinh/01 phòng thi 
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2. Nội dung xét tuyển 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu 

của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển. 

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ của người dự tuyển. 

3. Tổ chức ôn thi 

- Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 27/10/2019. 

- Địa điểm: Trường Tiểu học thị trấn Na Hang, huyện Na Hang 

4. Tổ chức ra đề thi 

- Thời gian:  

+ Ra đề: Từ 08 giờ ngày 06/11/2019 đến 16 giờ ngày 07/11/2019 

+ Lựa chọn, in  sao đề, giao đề: từ 17 giờ 7/11/2019 đến 07 giờ, ngày 08/11/2019. 

- Địa điểm: Tầng 3, Nhà khách Ủy ban nhân dân huyện Na Hang. 

5. Tổ chức phỏng vấn 

- Thời gian: Ngày 08/11/2019 (Khai mạc từ 07 giờ ngày 08/11/2019; thực 

hiện phỏng vấn từ 08 giờ ngày 08/11/2019) 

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Na Hang. 

6. Kinh phí: Thí sinh tham gia dự xét tuyển nộp lệ phí tuyển dụng 400.000 

đồng/thí sinh/lần vào ngày 27/10/2019 (cùng ngày tổ chức hướng dẫn ôn thi). 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

- Phối hợp với Tổ phục vụ bố trí, sắp xếp địa điểm làm việc, lo công tác hậu 

cần cho các thành viên Ban đề thi, Ban giám sát của tỉnh, của huyện kể từ khi cách 

ly đến khi thực hiện xong nhiệm vụ; bố trí nơi ăn, nghỉ cho các thành viên Ban 

kiểm tra sát hạch (nếu có yêu cầu); kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho Lễ khai 

mạc, tổ chức phỏng vấn. 

- Bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện di chuyển của các thành viên Đoàn  giám 

sát tuyển dụng viên chức của tỉnh đến nơi tổ chức phỏng vấn;  

2. Phòng Nội vụ 

- Thẩm định kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, lập danh sách thí sinh đủ điều 

kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển niêm yết tại trụ sở làm việc, gửi Đài Truyền 

thanh - Truyền hình đề nghị đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.  

- Tham mưu thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Giám sát, 

Ban Kiểm tra, sát hạch, Tổ giúp việc Hội đồng xét tuyển. 
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- Chuẩn bị các nội dung lễ khai mạc phỏng vấn. 

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng trên Công thông tin điện tử của 

tỉnh danh sách thí sinh dự thi, danh mục tài liệu ôn thi. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Hướng dẫn thí sinh tổ chức ôn thi (theo danh mục tài liệu của Hội đồng thi ). 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho Hội đồng xét tuyển lựa 

chọn thành viên Ban đề thi, Ban kiểm tra, sát hạch đảm bảo đúng quy định.  

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Cử phóng viên đăng tin, bài về 

kỳ xét tuyển viên chức; tổ chức khai mạc kỳ xét tuyển; đăng Thông báo danh sách 

thí sinh dự thi, danh mục tài liệu ôn tập trên Trang thông tin điện tử của huyện. 

5. Công an huyện: Xây dựng phương án đảm bảo an ninh tại khu vực làm 

việc của Ban đề thi; bảo vệ đề thi và tài liệu liên quan đến công tác thi; cử cán bộ, 

chiến sỹ tham gia bảo vệ khu vực tổ chức xét tuyển. 

6. Bệnh viện Đa khoa Na Hang: Cử cán bộ chuyên môn đảm bảo về công 

tác chăm sóc sức khỏe trong quá trình Ban đề thi làm việc và tổ chức phỏng vấn. 

7. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Chuẩn bị 

sân khấu, chỗ ngồi của đại biểu để tổ chức khai mạc; chuẩn bị 05 phòng thi để Hội 

đồng coi thi làm việc và tổ chức phỏng vấn. 

8. Tổ phục vụ Hội đồng xét tuyển 

- Bố trí, sắp xếp địa điểm làm việc, lo công tác hậu cần cho các thành viên 

Ban đề thi, Ban giám sát của tỉnh, của huyện; bố trí nơi ăn, nghỉ cho các thành viên 

Ban kiểm tra sát hạch (nếu có yêu cầu). 

- Bố trí máy tính, máy in, máy phôtô tại địa điểm ra đề để thực hiện việc 

biên soạn đề, in sao đề phỏng vấn. 

- Chuẩn bị văn phòng phẩm liên quan cho Ban đề thi; tổ chức khai mạc, 

phỏng vấn. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất để tổ chức xét tuyển. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện 

Na Hang năm 2019. Yêu cầu các thành phần có tên trong kế hoạch nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành phần tại mục II kế hoạch;        

- Lưu: VT, HĐT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Việt Hùng 
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