
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN CHU'PAH Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

S: 127/KH-UBND ChuPáh, ngày 25 tháng 11 nám 2022 

KE HOACH 
Tuyên ding viên chile giáo viên huyn Chir Páh 11am 2022 

Can cz' Luát viên ch&c nám 20]0, Ludt tha ddi, b sung m(5t s diu cña 
Luát Can bó, cong cht'c và Luát Viên cht'c nám 2019; Lut Giáo duc nám 2019, 

Can thNghj dinh  sO' 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInhphz quy 
ct/nh ye tuyên dyng, th c4ing  và quOn lj viên chi'c, 

Can cii' Thông tu sO' 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cla Bó N3i vy ban 
hành Quy ché tO chz'c thi tuyên, xét tuyên cOng chá'c, viên chzc, thi nâng nggch 
cOng chz'c, thi hoc xét tháng hgng chz'c danh nghê nghip viên ch&c, n5i quy thi 
tuyên, xét tuyên cOng chz'c, viên chz'c, thi náng nggch cOng chic, thi hoçc xét 
thäng hgng chi'c danh nghê nghip viên chic; 

Can c' Thông tu' sO' 01/2021/TT-BGDDT ngày 02/02/2021 cüa B5 Giáo 
dyc và Dào tlo quy dinh ma so, tiêu chuân chz'c danh nghê nghip và bO nhiin, 
xep hro'ng viên chz'c giOng dgy trong các co' s& giáo dyc mám non cOng 4p, 
Thông hi' sO 02/2021/TT-BGDDT ngày 02/02/2021 cia Bó Giáo dyc và Dào tgo 
Quy dinh ma sO, tiêu chuán chic danh nghê nghip và bO nhim, xep hgng viên 
ch'c giáng dçiy trong các tru'O'ng tiêu hQc cOng ip; Thông tu sO 03/2021/TT-
BGDDT ngày 02/02/202 1 cia B5 Giáo dyc và Dào tgo Quy ct/nh ma sO, tiêu 
chuân cht'c danh nghe nghip và bO nhiçm, xép lu'o'ng viên ch&c giáng dgy trong 
các trwOng trung hQc co' s& cOng ip, 

Cán cz' Thông tu' lien t/ch so 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 
cia Bó N5i vy - Uy ban dan t5C quy ct/nh chi tiêt và hu'ó'ng dan thi hành chInh 
sách cOn bô, cOng cht'c, viên cht'c ngzthi dOn tç5c thiêu sO quy ct/nh tgi Diêu 11 
Ngh/ ct/nh sO 05/2011/ND-CF ngày 14/01/2011 ca CiiInh phz ye cOng tác dOn 
tc, Quyêt ct/nh sO 402/QD-TTg ngày 14/3/2016 cla Thi tu'ó'ng ChInh phz phê 
duyt Dê On phOt triên d$i ngi cOn b, cOng chü'c, viên chic ngwO'i dan t5c thiêu 
sO trong thai k5 m&i, Ké hoach sO 280/KT-I-UBND ngày 19/01/2017 cüa Uy ban 
nhOn dOn tinh Gia Lai thy'c hiçn Dê On phOt triên di ngu cOn bç, cOng ch&c, viên 
chi'c ngu'O'i dOn t5c thiêu sO ti-en ct/a bàn tinh Gia Lai trong thai k5' mó'i; 

COn cz' Thông hr so 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 cüa B5 Tài Chinh 
quy ct/nh mz'c thu, chê dç5 thu, n5p, quOn l và th dyng phi tuyên dyng, dr thi 

— nOng nggch, thOng hQng cOng chi'c, viên chi'c; 

COn cii' Quyê't ct/nh sO 26/2018/QD-UBND ngày 31/10/2018 cüa Uy ban 
nhOn dOn tinh Gia Lai ye vic ban hành Quy ct/nh quOn lj cOng tác nç5i vy thuç5c 
tinh Gia Lai; Quyet ct/nh sO 483/QD-UBND ngOy 2 7/7/2022 cia Uy ban nhOn dOn 



tInh v vic giao s lwcing ngwô'i lam vic trong các dan vj sr nghip cong l'p; 
chi tiêu hQp dông lao d5ng theo Nghj djnh 68/2000/ND-CP (dup'c tha dOi, bó 
sung tgi Nghj djnh 161/20]8/ND-CP) trong các cci quan hành chInh, dan vj sr 
nghip tinh Gia Lai nàm 2022, 

Thicc hiçn Cong van so' 1614/SN V-TCBC ngày 11/8/2022 cia SO' N5i vy 
tinh Gia Lai ye vic thông nhât phân ho so ltrcing ngu'ài lam vic giièa các khu sy' 
nghip nám 2022 huyn Chit Päh; Biên ban lam vic thông nhât vic diêu tiêt 
phán hO sO lucrng ngu'ài lam viçc gilba các khu sr nghifr rà soát sap xêp mang 
lwO'i trwO'ng hQc, thông nhát nhu cáu tuyên dyng viên ch&c nám 2022 và tInh toán 
sO hrig ngzthi lam vic phyc vy nám hQc 2022-2023, 

Uy ban nhân dan huyn xây dirng K hoich tuyn diing viên chüc giáo viên 
näm 2022, cii the nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU, NGUYEN TAC TUYEN DVNG 

1. Miic thch 

Tuyên diing viên chüc giáo viên vào lam vic tai  các trung cong 1p 
thuc ngành Giáo dic và Dào tao  huyn Chu Päh dam bão chat luçmg, dü ye so 
hxcmg, dung ca câu vj trI vic lam và chirc danh nghê nghip viên chirc, dáp 1rng 
yêu câu, nhim vii dugc giao. 

2. Yêu cu 

Tuyn diing viên chirc giáo viên phâi can cü vào nhu cu cong vic, vi trI 
vic lam, tiêu chuân chirc danh nghê nghip và chi tiêu so luçmg ngithi lam vic 
dã dic Uy ban nhân dan tinh giao. 

Vic t chirc tuyn diing phãi dam bão cong khai, cong bang, khách quan, 
dan chü, canh  tranh và dung quy djnh cüa pháp lut dé 1ira chçn dixgc nhüng 
ngui có trInh d chuyên mon theo yêu câu, dáp 1rng tiêu chuân chüc danh nghê 
nghip cüa vj trI vic lam can tuyên diing. 

3. Nguyen tãc tuyên ding 

- Bão dam cong khai, minh bach,  cOng bang, khách quan và dung pháp lut; 

- Bâo dam tInh canh tranh; 

- Tuyên ch9n dung ngui có trInh d, näng 1?c,  nghip viii, dáp 1mg yêu 
câu cUa vi trI vic lam; dam bão các diêu kin, tiêu chuân quy djnh và duçc b tn 
dung chuc danh nghê nghip theo vi trI vic lam dã däng k; 

- Tuyn dung dü s liiçing viên chüc giáo viên trong chi tiêu biên ch, vj 
trI vic lam can tuyên diing. 
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ii. CAN CJ' TUYN DVNG,  BIEU KIN, TIEU CHUAN vA CAC 
NQI DUNG BANG K\ DI)' TUYEN 

1. Can cii' tuyn diing 

1.1. Tlnh hInh sir diing s ngtrô'i lam vic 

- S luçmg chi tiêu ngu?ii lam vic duçrc c.p có thm quyn giao: 953 
chi tiêu. 

- S 1uçmg ngu?i lam vic hin có mt (tInh dn ngày 31/10/2022): 917 
chi tiêu. 

- S luçmg ngithi lam vic chua sü ding: 36 chi tiêu. 

1.2. So luçng viên chüc cn tuyn ir tu'ng v trI vic 1am: 27 chi tiêu, 
trong do: 

- Bâc Mm non: 13 chi tiêu (Giáo viên mm non). 

- Bc Tiêu h9c: 12 chi tiêu (04 Giáo viên Van boa, 03 Giáo viên Tin hçc, 
05 Giáo viên Tiêng Anh). 

- Bc THCS: 02 chi tiêu (01 Giáo viên Tin bce, 01 Giáo viên Ting Anh). 

1.3. S ln'çrng ngirri lam vic di vi ngu*i dan tc thiu s 
(Jrai, Bana): Dê dam báo t' l ngithi dan tc thiêu so Jrai và Bana (co h khâu 
tai tinh Gia Lai) vào viên chüc, dành riêng t' l 10% trong tong so chi tiêu tuyên 
diing tai  vi trI vic lam can tuyên (theo tirng mon hçc, cap bce) nêu tai  diem 1.2 
Miic II Kê hoach nay và phâi dáp irng dii diêu kin tai  vi trI vic lam ciia ngithi dir 
tuyên. Trithng hçip ti 1 chi tiêu dang k dit dii tir 0,75 chi tiêu tr& len tai  vi trI 
vic lam can tuyên thI dirge tInh lam trOn thành 01 chi tiêu. 

('C'ó phy lyc chi tjlt kern theo,). 

2. Biu kin, tiêu chuân Clang k dir tuyên 

2.1. Ng'.thi có dii các diu kin sau day không phân bit dan tc, nam, nü, 
thành phân xã hi, tin nguöTlg, tOn giáo có nguyen vcng vào lam vic tai  các Clan 
vi sir nghip cong ltp thuc nganh Giáo diic và Dào tao  huyn Chir Päh dixçic 
Clang k dci tuyên. 

a) Dáp img các diu kiin Clang k) dir tuyn viên chure theo quy djnh tai 
Khoán 1 Diêu 22 Luât Viên chiic nhu sau: 

- Dii 18 tuôi tthlên; 

- Co quc tjch Vit Nam và Cu tri tai  Vit Nam; 

- Co dii tiêu chun phm cht chInh trj, dao  dire; 

- Co phiu Clang k dci tuyn; 

- Co l ljch rO rang; 
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- Dü sue khóe d thirc hin cong vic ho.c nhim vi; 

- Co van bang, chrng chi phü hçp vâi vi trI vic lam cn tuyn; 

b) V trInh d chuyên môn: 

- DM vii vj trI giáo viên mm non: Co bang t& nghip cao ding six phm 
giáo dic mâm non trâ len. 

- Di vâi Vj trI giáo viên tiu bce: 

+ Vi trI giáo viên Tiu hc dy van hóa: Co b.ng t& nghip di hçc six 
phm ngành Giáo dic Tiêu hc tth len; 

+ Vj trI giáo viên Tiu hçc dy Tin hçc: Co bang t& nghip di hçc 
ngành Sir phm Tin hc trâ len; trrnmg hcp tot nghip các chuyên ngành Tin hec 
(khóng phái sw phgm) thI phâi có chüng chi bôi dirOng nghip vi six phm dành 
cho giáo viên Tiêu bce theo chucing trInh do B trirng B Giáo dc và Dào tto 
ban hành. 

+ Vj trI giáo viên Tiu bce dy Ting Anh: Co bang t& nghip dai  hçc 
ngành Six phim Tiêng Anh trâ len; tri.thng hçip tot nghip các chuyên ngành Tiêng 
Anh (khong phái six phm) thI phãi có chirng chi bôi dixong nghip vii six phm 
dành cho giáo viên Tiêu hçc theo chuang trmnh do B truO'ng B Giáo diic và Dào 
tao ban hành. 

- V trI giáo viên trung hc cci sY: 

+ Vj tn giáo viên Trung hc cci sâ dty Tin hoc: Co bng t& nghip dai hoc 
ngành Six phm Tin hc tth len; trirông hçp tot nghip các chuyên ngành Tin hçc 
(không phái six phtm) thI phãi có chirng chi bôi duOng nghip vi1 six phm dành 
cho giáo vien trung hc co sâ theo chuong trInh do B trixâng B Giáo ditc và 
Dào tao ban hành. 

+ Vj trI giáo viên Trung hc ccr sâ dy Ting Anh: Co bang t& nghip dai 
hçc ngành Six phm Tiêng Anh trâ len; tru?ng hçip tOt nghip các chuyên ngành 
Tiêng Anh (không phài six phtm) thI phâi có chirng chi bôi dixong nghip vi sir 
phm dành cho giáo viên trung hc co so' theo chirong trInh do B triràng Bô 
Giáo diic và Dào tao ban hành. 

2.2. Nhüng nguo'i sau day không duc dang k d%r tuyn viên chüc 
giáo vien: 

- Mat nãng lirc hành vi dan sir hoc bj han  ch näng 1irc hành vi dan sir; 

- Dang bj truy co'u trách nhim hInh sir; dang chp hành bàn an, quy& 
djnh ye hInh sir cüa TOa an; dang bj áp diing bin pháp xü l hành chInh dua vào 
co so' cai nghin bat buc, dixa vào co so' giáo dc bat buc, dua vào tri.r&ng giáo 
duO'ng. 

3. HInh thtrc tuyn dt1ing: Vic tuyn d%lng vién chüc vào lam vic tai  các 
don vj sir nghip cong 1p ngành Giáo diic và Dào tao  huyn thirc hin thông qua 
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hInh thcrc xét tuyên. 

4. U'u tiên trong tuyn diing viên chfrc 

a) Anh hUng Lirc luqng vU trang, Anh hUng Lao dng, thuong binh, ngithi 
hithng chInh sách nhu thixcmg binh, thuang binh l°aj  B: Duçic cong 7,5 diem vào 
kêt qua diem vông 2; 

b) Ngiii dan tc thiu s, si quan quail di, si quan cong an, quân nhan 
chuyên nghip phiic viên, ngithi lam cong tác co yêu chuyên ngành, hçc viên tOt 
nghip dâo tao  sT quan dir bj, tot nghip dào tao  chi buy trithng Ban chi buy quail 
sir cap xã ngành quân si,r ca sâ duqc phong quân ham sT quan dii bj dã däng k3 
ngch sT quan dir bj, con lit si, con thixang binh, con beth  birth, con cUa ngu?i 
hu&ng chInh sách nhu thuang binh, con cUa thucmg binh lOai B, con dé cUa ngui 
boat dng kháng chiên bj nhiêm chat dc hóa hoc, con Anh hUng Lrc krqng vU 
trang, con Anh hUng Lao dng: Diigc cong 5 diem vào kêt qua diem vông 2; 

c) Nguôi hoàn thành nghia vii quân sir, nghia vi tham gia cong an nhân 
dan, cti viên thanh niên xung phong: Dtrçic cong 2,5 diem vào kêt qua diem 
vông2; 

d) Trueing hçp nguii dir tuyn viên chüc thuc nhiu din ixu tiên quy 
djnh tai  khoân nay thI chi disçic cong diem ixu tiên cao nhât vào kêt qua diem thi 
tai vông 2. 

III. NQI DUNG, HINH THI5'C vA THfl GIAN XET TUYEN 

1. Ni dung, hInh thuc xét tuyn 

Thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 11, Miic 3, Chiicmg II, Nghj djnh so 
11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cUa ChInh phU. 

Xét tuyn viên chUc giáo viên dugc thirc hin theo 2 vông nhis sau: 

1.1 Vông 1: Kiêm tra diu kin dir tuyn tai  phiu däng k dij tuyn theo 
yêu cau cUa vj trI vic lam can tuyên, nêu dáp üng dU thI ngi.thi d? tuyên duqc 
tham di,r vông 2. 

1.2. Vông 2: Thi mOn nghip vii chuyen ngành. 

a) HInh thüc thi: Thi vi&. 

b) Ni dung thi: Kim tra kin thirc, k nàng boat  dng ngh nghip 
nguii dr tuyn theo yêu câu cUa vj trI vic lam can tuyên. 

Ni dung thi mon nghip vi chuyen ngành phâi can ci vào nhim vi, 
tiêu chun v nàng lirc chuyen môn, nghip viii cUa chüc danh nghê nghip viên 
chrc và phâi phU hçip vó'i yeu câu cUa vj trI vic lam can tuyên. Trong cUng mt 
kt thi tuyn, nêu có các vj trI vic lam yeu câu chuyen mOn, nghip vii khác nhau 
thI co quan, don vi có thâm quyên tuyên diing viên chüc phai to chüc xay drng 
các d thi mon nghip v chuyên ngành khác nhau tuung ing vói yêu câu cUa vi 
trI vic lam can tuyên. 
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c) Th?yi gian thi: 180 phüt (không k thñ gian chép d). 

d) Thang dim thi vit: 100 dim. 

2. Xác tjnh ngirO'i trüng tuyn 

2.1. Nguäi trng tuyn trong k' thi tuyn viên chüc phãi có dü các diu 
kin sau: 

a) Co kt qua dim thi tai  vOng 2 dat  ttir 50 dim trâ len; 

b) Co sé, dirn vOng 2 cong  vi dim xu tiên quy djnh tai  Khoàn 4 Miic 
III ké hoch nay (nêu co) cao hcm lay theo thir tir tt'r cao xuông thâp trong phm vi 
chi tiêu thrçc tuyên diing cüa trng vj trI vic lam. 

2.2. Trung hçip có tr 02 ngithi trâ len có kt qua dim thi vOng 2 cong 
vói diem uu tiên (nêu co) bang nhau a chi tiêu cuôi cüng can tuyên diving thI ngu&i 
cO kêt qua diem thi vông 2 cao hn là ngui trüng tuyên; nêu vn không xác djnh 
duqc nguii trOng tuyên thI nguai dirng dâu co quan có thâm quyên tuyên diing 
viên chirc quyêt djnh nguñ trüng tuyên theo thu tir sau: 

- Ngithi dir tuyn có trInh d cao han v chuyên mon phü hçp vâi vj 
trIvic lam can tuyên; 

- Nguai có b&ng t& nghip (co trInh d chuyên mon phU hçip vâi vi trI 
vic lam can tuyên) lay theo thir tir xep loai: xuât sac, giOi, khá, trung bInh khá, 
trung bInh; 

- Ngixai có kt qua dirn hçc tp trung bInh chung toàn khoá cao han 
(diem trung bInh chung do CG sa dào tao  xác nhn); 

- Ngui dan tc thiu s (Jrai hoc Bahnar); 

- NguOi dir tuyn là nü. 

2.3. Nguai không trüng tuyn trong kS'  xét tuyên viên chirc không duçic 
bào km kt qua xét tuyên cho các kS'  xét tuyên lan sau. 

IV. PHIEU BANG K D1J' TUYEN, L PHI DIJ' TUYEN 

1. Np Phiêu dãng k dr tuyn 

a) Phiu dàng k dir tuyn theo mu quy djnh tai  Nghj djnh s 
1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü. 

b) Ngui di,r tuyn phài trirc tip np Phiu däng k dir tuyn hotc qua 
dixang buu chInh và kern theo bàn phô to các 1oi giây tO': Bang tot nghip 
chuyên môn, chirng chi ngoai ngü, tin hc và các giây tO' lxii tiên (nêu co) d hem 
tra, di chiêu thông tin trên phiêu dir tuyên; 02 ành 3x4 và 02 phong bI có dan 
tern, ghi rO da chi, s din thoai cüa ngithi dir tuyên tai  dja chi PhOng Giáo d%ic va 
Dào tao  huyn Chix Päh, sO 46 Hoàng Van Thu, thj trail Phü HOa, Chu Päh, 
Gia Lai. 

6 



Truà'ng hçp ngui dir tuyn Co bang t& nghip chuyên mon do co si dào 
tao nuOc ngoài cap thI phâi duqc cong chirng djch thut sang tiêng Vit và duqc 
Cic Khào thI và Kiêm djnh chat luqng giáo dic thuc B Giáo diic và Dào tao 
kiêm djnh, cong nhn. 

c) Mi nguôi dir tuyn chi duc däng k dir tuyn tai  01 vi trI vic lam có 
chi tiêu tuyên dung, nêu ngi.thi dir tuyên np t11r 02 Phiêu dir tuyên vào 02 vj trI 
tuyên diing tr& len sê b loai khOi danh sách dir thi. 

d) Nguô'i dãng k dir tuyn phài khai dy dU các n3i dung yêu c.0 trong 
Phiêu dãng k dir tuyên tInh den th?ñ diem np Phiêu và chju trách nhim truâc 
pháp 1ut ye mi thông tin kê khai trong Phiêu däng k dir tuyên cUa mInh. 

d) Sau khi có thông báo kt qua trOng tuyn, ngix?ii trOng tuyn phãi dn 
co quan, don vj có thârn quyên tuyên d1ing viên chüc dé xuât trInh bàn chInh các 
van bang, chirng chi, kêt qua h9c t.p, dôi tung ixu tiên theo yêu câu cüa vj tn 
tuyên ding dê hoàn thin ho so dir tuyên theo quy djnh. 

e) Tru'ing hcip nguñ truing tuyn không hoàn thin dü h so dir tuyn 
dung thñ gian quy dnh hoc có hành vi gian ln trong vic ke khai Phiêu dang k 
dr tuyên hoc Co quan, don vj có thâm quyên tuyên ding viên chüc phát hin 
ngui trOng tuyên si:r dung van bang, ching chi không dung quy djnh thI ngui 
dimg dâu co quan, don vj có thâm quyên tuyên diung viên chüc ra quyêt djnh bUy 
két qua trUng tuyên. 

f) Ngithi d tuyn dã thirc hin dy dU các diu kin và có dy dU thông 
tin ye Phiêu dãng k dir tuyên thI ngithi tiêp nhn không duqc tr chôi tiêp nhn; 
Ngui dir tuyên có dU diêu kin, tiêu chuân dir tuyên theo quy djnb ma co quan 
tiêp nhn tilt chôi tiêp nhn Phiêu nhixng không có l do chInh dáng thI nguñ di,r 
tuyn cO th phãn ânh ye Thanh tra huyn tai  dja chi: 06 Lê Hông Phong, huyn 
Chu Päh, tinh Gia Lai (din thoai 0269.3845.519). 

2. ThOi gian nhn Phiu dãng k dir tuyn: Hi dng tuyn diing sê 
thông báo thô'i gian tiêp nhn Phieu däng k?  dir tuyên den nguYi dir tuyên qua các 
phuong tin thông tin dai  chUng và niêm yet cong khai tai  tni sâ HDND va 
UBND huyn Chu Pãh; Cong thông tin din tilt huyn Chu Päh 
(http://chupah.gialai.gov.vn), trii s phOng Giáo dc và Dào tao  huyn Chu Päh 
(thj trn Phü Hôa, Chu Päh, Gia Lai), cOng thông tin din tilt ngành Giáo dçic và 
Dào tao  huyn Chu Päh (https://edu.viettel.vnlpgdchupah).  

3.LphIdrthi: 

a) Mire thu phi cilia ngui dir tuyn d phiic viii cOng tác tuyn diing: Thrc 
hin theo quy djnh tai  Thông tu sO 92/202 1/TT-BTC ngày 28/10/2021 cilia B 
Tài Chinh quy djnh mire thu, ché d thu, np, quãn l và sir dung phi 
tuyn dung, dij thi nâng ngach, thang hang cong chirc, viên chirc (Milic 
thu phi d? tuyen cilia mOi thI sinh sê có thông báo ci the sau). 
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b) Trong trumg hçip thu 1 phi cüa ngi.thi di,r tuyn phiic vii cho cong tác 
xét tuyên không dü, phông Giáo diic và Dào tao  có trách thim chü trI phi hqp 
vâi phông Tài chInh -Kê hoach 1p dr toán kinh phi bô sung trInh UBND huyn 
xem xét, quyêt djnh bô sung dê phiic vii cho cong tác tuyên diing giáo viên. 

L phi dir tuyn ducrc thông báo cii th trong thông báo v thai gian tip 
nhn phiêu däng k dir tuyên. 

V. HQI BONG, BAN GIUP VIC K XET TUYEN VIEN CHC 
CAC DON V SIr NGHIP CONG LJP NGANH GIAO PVC  VA oAo 
TiO THUQC UBND HUYN. 

1. Thành phn Hi dông: Hi dông xét tuyn viên chirc cüa huyn do 
Chü tjch UBND huyn quyêt djnh thành 1p (gçi chung là Hi dng xét tuyn), 
gôm có 05 hoc 07 thành viên nhu sau: 

a) Chñ tjch Hi dng: 01 Lãnh dao  UBND huyn; 

b) 01 Phó Chü tjch Thung trirc Hi dng: Tru&ng phông Giáo diic và 
Dào tao; 

c) 01 Phó Chü tjch Hi dng: Truàng phông Ni vi; 

d) 01 Uy viên kiêm thu k Hi dng là cong chüc phii trách cOng tác t 
chüc cüa Phông Giáo diic và Dào tao. 

e) Các Üy viên khác là ngithi Co chuyên mon nghip v11 lien quan dn vic 
tO chirc tuyên ding do nguñ dCrng dâu cci quan có thâm quyên tuyên diing 
quyêt djnh. 

2. Hi dng xét tuyn viên chüc cüa huyn lam vic theo nguyen tc tp 
the, quyêt djnh theo da so; tnthng hçip biêu quyêt ngang nhau thI thirc hin theo i 
kiên ma chü tjch Hi dông xét tuyên dã biêu quyêt; Hi dông xét tuyên thirc hin 
nhim viii sau day: 

a) Thành 1p các b phtn giüp vic gm: Ban kim tra Phiu dang k dir 
tuyn; Ban dê thi; Ban coi thi, Ban phách, To in sao dê thi, Ban châm thi, Ban 
chm phüc khào (nu có); trueing hçp can thiêt,Chü tjch Hi dông thành 1p To 
thu k giUp vic và các b phn có lien quan. 

b) T chirc thu phi và 511 diing phi theo quy djnh. 

c) Kim tra phiu clang k dir tuyn; T chüc thi, chm thi, chm phiic khâo 
theo dung quy ché. 

d) Báo cáo Chü tjch UBND huyn cong nhn k& qua k' xét tuyn viên 
chüc giào viên näm 2022. 

e) Giâi quyt khiu nai,  t cáo trong qua trInh t chIrc kS'  xét tuyn; 

g) Hi dng tir giãi th sau khi hoàn thành thim vi. 
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3. Nhim v1i, quyn han  cüa Chü tjch Hi dng, Phó Chü tjch Hi dng và 
cácUy viên Hi dông thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 2 Quy chê to chIrc thi 
tuyén, xét tuyên cong chirc, viên chcrc, thi nâng ngch cOng chüc, thi hoc xét 
thàng hang chüc danh nghê nghip viên chüc ban hành kern theo Thông tu so 
6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cüa B Ni vii. 

4. KhOng b trI nhUng ng1.ri có quan h là cha, mc, anh, chj, em rut cüa 
ngithi d? tuyên hotc ben vg (chong) cüa ngui dir tuyên, vq hoc chong, con dé 
hotc con nuôi cüa ngui dtuyên hoc nhüng nguäi dang trong th?i han  xü l k 
lust hoc dang thi hành quyêt djnh k' 1ut là thành viên Hi dông tuyén dicing. 

VI. TO CH1C THVC HIN 

1. Trách nhim cüa Chü tich  UBND huyn: 

a) Thành 1p Hi dng xét tuyn viên chüc giáo viên; Ban Giám sat k' xét 
tuyên viên chrc giáo viên theo dung quy djnh; 

b) Cong then k& qua k xét tuyn viên chirc giáo viên; 

c) Quyt djnh tuyn dung và xp luang di vâi thI sinh trUng tuyn k' xét 
tuyên viên chüc. 

2. Phông Giáo diic và lJào to huyn (co' quan Thtrô'ng trirc cüa 
Hi dông) 

a) Thông báo k hoach  tuyn diing và chi tiêu tuyn diing là duçic S& Ni 
v1i phê duyt; dông thii niém yet Kê hoach  nay  tai  tr11 sâ lam vic cüa Phông 
Giáo dc và Dào tao,  Cong thông tin din tr huyn Chu Pãh và Cong thông tin 
din t1r ngành Giáo dic và Dào tao  huyn Chu Päh dê thI sinh và nhân dan biêt, 
thrc hin, giám sat. 

b) Thông báo c11 th thai gian, dja dim tip nhn Phiu clang k dix tuyn 
và các ni dung khác dê thirc hin theo dUng quy djnh. Cu cOng chUc tham gia 
tip nhtn phiu dir tuyn, thu 1 phi dir tuyén theo thông báo cUa Hi dông tuyen 
ding; thng hçip danh sách thI sinh tham gia dir tuyên ;lp danh sách thI sinh dU 
diêu kin dir xét tuyên vông 2; Triu tp thi sinh dü diêu kin dir xét tuyên vông 
2; khai mac  k xét tuyén và to chUc các ngày xét tuyén vông 2; 

c) ChU trI, phi hçp vói phông Ni v1i tham rnixu, trInh ChU tjch Uy ban 
nhân dan huyn quyêt djnh thành 1p Hi dOng xét tuyên viên chUc; Ban Giám sat 
k' xét tuyn viên chU'c; các Ban giUp vic, TO giUp vic cho Hi dOng theo dUng 
quy djnh. 

d) Là co quan Thuing trirc cUa Hi dng xét tuyn vién chUc giáo viên 
cUa huyn; tham rnuu cho Hi dng xét tuyên vién chUc cUa huyn to chUc thirc 
hin cong tác xét tuyn viên chUc ngành Giáo dçic và Dào tao  huyn närn 2022 
theo dUng ké hoach. 

d) Xây dirng k hoach phân cong cii th chi tit cho các thành viên trong 
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Hi dng xét tuyn d trin khai thrc hin. 

e) Ph& hçip vi các Ca quan, don vj có lien quan chun bj co s& 4t cht, 
các diêu kin can thiêt khác dé to chüc tuyên diing viên chi'rc giáo viên và thirc 
hiên các nhiêm vu khác (neu co). 

f) Tng hçip kt qua xét tuyn d Hi dng xét tuyn cUa huyn báo cáo 
Chü tjch Uy ban nhân dan huyn quyêt djnh cong nhn kêt qua tuyên diing; 
Thông báo kêt qua tuyên ding cho nguôi dir tuyên sau khi có quyêt djnh cOng 
nhn két qua tuyên diing cüa Chü tjch Uy ban nhân dan huyn. 

g) Thirc hin thu-chi, 1 phi dir tuyn kjp thii, dung quy djnh, dam bão 
phiic v11 tot cong tác tuyên d%ing. 

h) Giái quyt và tham muu giãi quyt các khiu nui, th cáo v cOng tác 
tuyên dung theo thârn quyên. 

i) Phi h9p vâi Cong an huyn d dam bâo an ninh, trt t%r cho k' xét 
tuyên viên chuc diên ra an toàn. 

k) Chü trI phM hçp vOi Trung tam Y t, Van phông HDND-UBND huyn 
(co quan thung triIc Ban Chi dto phông chông djch Covid-19 cüa huyn) xây 
drng phu'ong an phông chông djch Covid-19 trInh Hi dông xét tuyen xem xét, 
thông nhât truóc khi tO chirc thirc hin nhäm dam báo cOng tác phông chông djch 
an toàn trong qua trInh to chirc tuyên ding theo quy djnh cüa Bô Y tê, các van ban 
chi dao cüa tinh. 

3. Phông Ni v11 

Phi hçp vói Phông Giáo diic và Dào tto thirc hin các ni dung lien quan 
dn quy trInh tuyn dicing viên chirc giáo viên; kiêm tra, giám sat vic thành 1p 
Hi dng tuyn diing, các Ban giüp vic, To giüp vic cho Hi dông theo quy 
djnh; thrc hin các nhim v11 khác theo yêu câu cUa Chü tjch UBND huyn, cUa 
Hi dông tuyên dng viên chtrc giáo viên. 

4. Phông Tài chInh-K hoich 

a) Co trách nhim chü trI, phi hçip vâi phông Giáo diic và Dào to hrnng 
dn thu - chi phi, 1 phi dir tuyên dung quy djnh, dam báo ph%lc v1i tot cho cOng 
tác tuyên dicing. 

b) Trithng hcip kinh phi không diü chi, phông Tài chinh-K hoch có trách 
nhim ph& hgp vâi phông Giáo d%lc và Dão to tong hqp, báo cáo trInh UBND 
huyn cap bO sung kinh phi theo quy djnh. 

c) Thirc hin các ni dung khác có lien quan theo sir phân cong cüa 
UBND huyn, Hi dng tuyn diing viên chiirc giáo viên cüa huyn. 

5. Trung tam Van hóa, Thông tin và The thao huyn: Dang tin, dua tin 
v K hoch nay vá các ni dung có lien quan dn cong the tuyn diing theo yëu 
cu cüa Hi dng tuyn dyng trén h thông phát thanh cüa dja phuong theo 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
FICH 

• A en 

quy djnh. 

6. Cong an huyn: Phi hcip ci:r 1irc lucmg bão dam an ninh, trt tir, an 
toàn giao thông cho kST tuyên dung viên chirc giáo viên. 

7. Trung tam Y t: ph& hçp, cü viên chüc tham gia thrc hin cong tác y 
tê phiic vii Hi dông tuyên dirng, các bt phn phiic vi Hi dông tuyên dung va 
các thI sinh tham di kr xét tuyên viên chüc giáo viên. 

8. Các co' quan, don vj, UBND các xã, th1 trn 

Chu.n bj ca s& 4t ch.t khi UBND huyn, Hi dng tuyn diing yeu c.u; 
c11 ngu?i tham gia các b phn giüp vic cho Hi dOng tuyên ding; các nhim vi 
khác (nêu co) theo yêu câu cüa Hi dông tuyên ding. 

Chi dao  niêm yt cong khai k hoach  nay  tai  trçi sâ lam vic (nth thutn 
tin) dê cá nhân và nhân dan biêt, th1rc hin, giám sat. 

Thrc hin các nOi  dung khác có lien quan theo s1r phân cOng cüa UBND 
huyn, Hi dông tuyên diing. 

9. Be nghj Bin lure Chir Pãh: dam bâo cung cap din ti nth t chirc xét 
tuyên viên chirc giáo viên. 

Trên day là K hotch tuyn dung viên chüc giáo viên näm 2022 cüa 
huyn. Trong qua trInh thirc hin nêu có viiàng mac thI kjp thyi phán ánh ye Uy 
ban nhân dan huyn qua (Phông Giáo dyc và Dgo tgo, SDT: 0269.3845.527 và 
Phông Nói vy, SDT: 0269.3893.120) dê xem xét, giài quyêt.I2 -z---- 

Noi nJthi 
- UBND tinh (Báo cáo); 
- So' Nôi vu tinh (Báo cáo); 
- TTr Huyn üy (Báo cáo); 
- TTr HDND huyn; 
- Lãnh do UBND huyn; 
- PhOng Ni vi, phOng GD&DT huyn; 
- PhOng TC- KH huyn; 
- Trung tarn Van hóa TTTT huyn; 
- Cong an huyn; 
- PhOng Y tê, Trung tarn Y tê huyn; 
- Diên ltrc Chu Pali; 
- Báo Gia Lai; 
- Trang Thông tin din ti'r huyn; 
- L.ru: VTUB, NV, GDDT. 
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BANG NHU CAU TUYEN DUNG 
VIEN CHIIC GIAO VIEN NAM 2022 

ào K hóa'ch so 127/KH-UBND ngay 25/11/2022 cua UBND huyên) 

   

TT Vi tn viklapt  
can tuyên dI-' 

/ 
- Yêu jü trinh do chuyên mon cua ngLro'i 

dii tuyên 

S 
hrng 
can 

tuyên 

Tuyêndungvaohangchirc 
danh ngh nghiêp 

Ten 
hang aso 

I Bâc Mm non 13 

01 Giáo viên mm 
non 

Cao dng Supham 
mam non tra len 

13 Hang III V.07.02.26 

H Bâc Tiu hoc 12 

01 Giáo viên Tiu 
hpc 

Dai h9c Su pham Nganh Giáo d%ic 

Tiêu h9c tth len 
04 Hang III V.07.03.29 

02 Giao vien 
Tin h9e 

Dai h9c Su' pham Tin hçc trâ len; trLrYng 
h9'p tot nghip các chuyên ngành Tin hçe 

(khôngphái sit phgm) thI phãi có chüng chi 
bi duUng nghip vi six pham dành cho 

giáo viên Tiu h9c theo chu'o'ng trInh do B 
tru'O'ng Bô Giáo diic và Dào tao  ban hành 

03 
Hang III V.07.03.29 

03 
Giao viên Tiêng 

Anh 

Dai h9c Su pham 
Ting Anh trO' len; thrOng hcrp tot nghip 
các ehuyên ngành Tiêng Anh (khóngphái 
su phain) thi phai co chu'ng chi bOi duO'ng 

nghip v su' pham danh cho giao vien Tieu 
h9c theo chuo'ng trInh do Bô trixO'ng Bô 

Giáo dc và Dào tao ban hành 

05 Hang III V 07 03 29 

II Bâc THCS 02 

01 
GiaovienTin 

9C 

Dai h9c Six pham Tin hçc tth len; truing 
h9'p tOt nghip eác chuyén ngành Tin hçc 

(khong phâi su' pham) thI phâi Co chñ'ng chi 
. .; boi du'o'ng nghiçp vu su' pham danh cho 

giáo viên THCS theo chuang trInh do B 
tru'óng Bô Giáo due  và Dào tao  ban hành. 

01 Hang III V.07.04.32 

02 
Giáo viên Tiêng 

Anh 

Dai h9c Six pham Ting Anh tr& len; tnrO'ng 
hçip t6t nghip các chuyên nganh Tieng 
Anh (khOng phãi six pham) thI phãi có 

cluing chi bi du'ong nghip vii six pham 
dành cho giáo vien THCS theo chu'o'ng 

trinh do B tru'O'ng Bô Giáo due và Dào tao 
ban hành. 

01 Hang III V 07 04 32 

Tôngcng 27 
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