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THÔNG BÁO
Ke hoạch tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2017

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của ủ y ban nhân dân
tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của ủ y ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức;
Quyết đinh số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của ủ y ban nhân dân tỉnh
Tuyên Quang ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của ưỷ ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận
cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc
thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị.
Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của ủ y ban nhân dân
tỉnh Phê duyệt kế hoạch tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2017;
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch tiếp nhận làm
công chức, viên chức năm 2017 như sau:
I. TIỂP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC
1. Chỉ tiêu tiếp nhận và chức danh đảm nhiệm

a) Chỉ tiêu tiếp nhận: 02
b) Đơn vị, chức danh vị trí việc làm
- Phòng Chính trị tư tưởng - Giáo dục đại học - Giáo dục chuyên nghiệp: 01
chỉ tiêu đảm nhiệm chức danh vị trí việc làm là chuyên viên theo dõi công tác học
sinh, sinh viên;
- Phòng Giáo dục trung học: 01 chỉ tiêu đảm nhiệm chức danh vị trí việc làm
là chuyên viên quản lý giáo dục Trung học phổ thông.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

a) Có đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm
công tác của vị trí việc làm cần tiếp nhận (theo biểu Ke hoạch tiếp nhận công chức, viên
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo văn bản này).
b) Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền
theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

c) Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
d) Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ
luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp
hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa
được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở
chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
đ) Đối với viên chức dự tuyển vào làm công chức ngoài việc đảm bảo các quy
định tại Điểm a,b,c,d Khoản này còn phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điểm
bj Khoản 1, Điều 10 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bọ Nội vụ.
n . TIÉP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC
1. Chỉ tiêu tiếp nhận và chức danh đảm nhiệm

a) Chỉ tiêu tiếp nhận: 03
b) Đơn vị, chức danh vị trí việc làm
- Trường THPT Nguyễn Văn Huyên: 01 chỉ tiêu đảm nhiệm chức danh vị trí
việc làm là giáo viên trung học phổ thông dạy môn Sinh học.
- Trường THPT Minh Quang: 01 chỉ tiêu đảm nhiệm chức danh vị trí việc làm
là giáo viên trung học dạy môn Ngữ Văn.
- Trường THPT Yên Hoa: 01 chỉ tiêu đảm nhiệm chức danh vị trí việc làm là
giáo viên trung học phổ thông dạy môn Lịch Sử.
2ẳĐiều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

a) Có đủ yêu cầu về ữình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm
công tác của vị trí việc làm cần tiếp nhận (theo biểu Kế hoạch tiếp nhận công chức, viên
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo văn bản này).
b) Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền
theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
c) Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
d) Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ
luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp
hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa
được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở
chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3.
Đối với tiếp nhận viên chức, trước mắt thực hiện tiếp nhận viên chức đang
công tác tại các trường trong tỉnh có đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp số viên
chức làm việc vân thiêu so với kê hoạch tiếp nhận, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ báo
cáo ủ y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để có kế hoạch cân đối, điều hòa số lượng
người làm việc được giao trong phạm vi toàn tỉnh. Nếu sau khi thực hiện điều động,
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điều hòa mà số viên chức làm việc vẫn còn thiếu trong phạm vi toàn tỉnh thì Sở Giáo
dục và Đào tạo sẽ trình ủ y ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển theo quy
định của pháp luật.
m ề H ồ s ơ ĐĂNG KÝ

1. Người đăng ký dự tuyển vào làm công chức phải nộp 02 bộ hồ sơ; người đăng
ký dự tuyển vào làm viên chức phải nộp 01 bộ hồ sơ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, thành
phần hồ sơ gồm:
a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01);
b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số
02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có dán ảnh cỡ 3x4 và
cỏ xác nhận của cơ quan, đơn Vểỉ' nơi đang công tác)',
c) Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác
nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác;
d). Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;
đ) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu
cầu của vị trí dự tuyển;
e) Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền
đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
2. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ
a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/5/2018 đến hết ngày 24/6/2018, trong
giờ hành chính.
b) Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Tuyên Quang (Số 314, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang)ế
c) Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Hoàng Thị Phùng Hường, chuyên viên phòng Tổ
chức cán bộ Sở GD&ĐT (sô điện thoại cơ quan 027 3824 713, số điện thoại cá nhân
0988483668).
Thông báo này được đăng 01 lần trên Báo Tuyên Quang; đăng trên cổng
thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào
tạo và niêm yết tại Trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang./.
Nơi nhậm
_- ĩủĩ hban
a n nhân
rlâr» tỉnh
nhân dân
tỉnh (báo pánY
cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (Đăng tải);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Các phòng công tác thuộc Sở;
- Lưu: VT, TCCB.
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KỂ HOẠCH TIÉP NHẬN CÔNG CHỨC, VIỂN CHÚ C CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo K ế hoạch sổ 18/TB-SGDĐT ngày ¿ịịh/.'2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
Kế hoạch tiếp nhận
Tên cơ quan, đơn
TT
Chức danh, VỊ trí
yị
Số lượng
việc làm
Tổng cộng
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I CÔNG CHỨC

2

Phòng Giáo dục
Chính trị tư tưởng 1 Giáo dục đại học Giáo dục chuyên
nghiệp

2

Phòng Giáo dục
trung học

Ghi
chú

Yêu càu trình độ chuyền môn, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác

’
Đại học trở lên, một trong các ngành Toán, Ngữ văn, Lý, Hóa; có từ đủ 03 năm
kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp
nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với tiếp nhận công chức vào
làm công chức; 05 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù họp với vị
trí việc làm càn tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong đó có
03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đổi
với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức vào làm công chức và đối với cán bộ,
công chức, viên chức tò tỉnh ngoài về làm công chức.

1

Chuyên viên theo
dõi công tác học
sinh, sinh viên

1

Thạc sĩ trở lên, ngành sư phạm Ngữ văn; có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác
trong ngành, lĩnh vực phù họp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể
thời gian tập sự, thử việc) đối với tiếp nhận công chức vào làm công chức; 05 năm
Chuyên viên Quản
kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp
lý Giáo dục trung
nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong đó có 03 năm liên tục liền
học phổ thông
kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với cán bộ, công
chức cấp xã, viên chức vào làm công chức và đối với cán bộ, công chức, viên chức
từ tỉnh ngoài về làm công chức.

Kế hoạch tiếp nhận

TT

Tên cơ quan, đơn
Chức danh, Vị trí
vị
Số lượng
việc làm

II VIÊN CHỨC
Trường Trung học
1 phổ thông Nguyễn
Văn Huyên

Trường Trung học
2 phổ thông Minh
Quang

3

Trường Trung học
phổ thông Yên Hoa
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Sỏ Y A
Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác
-----

1

Đại học trở lên, ngành sư phạm Sinh học; có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác
Giáo viên trung học
trong ngành, lĩnh vực phù họp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể
phổ thông dạy Sinh
thời gian tập sự, thử việc) đối với tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức vào làm
học
viên chức;

1

Đại học trở lên, ngành sư phạm Ngữ văn; có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác
Giáo viên trung học
trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể
phổ thông dạy Ngữ
thời gian tập sự, thử việc) đối với tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức vào làm
văn
viên chức;

1

Đại học trở lên, ngành sư phạm Lịch sử; có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác
Giáo viên trung học
trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể
phổ thông dạy Lịch
thời gian tập sự, thử việc) đối với tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức vào làm
sử
viên chức;

Ghi
chú

