
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA V!T NAM 
THI XA CIA  LO Dc 1p - Tir do -  Hinh phüc  

S J4 /KH-UBND Ca Lô, ngày / tháng g nàm 2022 

KEHO1CH 
Tiêp nhn, tuyên diing viên chuI'c ngành giáo diic nãm 2022 

Can cir Nghj djnh s 1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü Quy 
dnh v tuyn diving, sir diing và quân 1 viên chtrc; 

Can cü Thông tu 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cüa B Ni vi v ban hành 
quy ch, ni quy t chirc thi tuyn, xét tuyn cong chirc, viên chirc, thi hoc xét thäng 
hang chüc danh ngh nghip viên chüc; 

Can cü Quy& djnh s 23/2021/QD-UBND ngày 12/8/2021 cüa UBND tinh 
Ngh An v vic ban hành quy djnh quán 1 t chi'rc bO may, biên ch và can b, cong 
chtrc, viên chiirc, ngi.thi lao dng trong Ca quan, dan vj thuc thm quyên cüa UBND 
tinh Ngh An; 

Can cü Cong vãmsô 6027/UBNID-TH ngày 09/8/2022 cüa UBND tinh Ngh 
An v Ca cu, chüc danh, vj trI, s ngthi duçc tip nhn,tuyn diing, hçip dng vào 
lam vic trong các Ca quan, dan vj. 

Can ci tInh hInh tliçrc tin và nhu cu tuyn drng di ngü viên chirc ngành giáo 
dçic thj xã, UBND thj xA Cira Lô ban hành Ké hotch tip nhn, tuyn dung viên chirc 
vào lam vic ti các tru?mg hpc tnrc thuc UBND thj xã Cra Lô quãn l, cii th nhu 
sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 
1. Muc dIch 
Tuyên dung giáo viên vào lam vic ti các trung hpc trirc thuc UBND thj xa 

Cira Lô dam bão chat luçmg, dü v s luçing, diing ca cu, chirc danh, vj trI vic lam 
gop phn xây dirng di ngU viên chüc dáp üng yêu cu nâng cao chit luqng giáo dic 
trên dja bàn thj xã. 

2. Nguyen tàc, yêu cãu 
- Tuyn diing viên chrc phãi can ctr nhu câu vj trI vic lam gn vi chirc danh 

ngh nghip và dnh mi'rc s ngtthi lam vic dã duqc phê duyt. 
- Th?c hin quy trInh tuyên ding theo diing quy dnh ti Nghj djnh so 

1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü Quy dinh v tuyên dng, sü dçing 
và quàn l viên chtrc và Thông tu 06/2020/TT-BNY ngày 02/12/2020 cüa B Ni vi 
v ban hành quy ch, ni quy tè chCrc thi tuyn, xét tuyn cOng chrc, viên chrc, thi 
hoc xét thang hang chirc danh ngh nghip viên chirc; 

- Vic tuyn diing dam bão cong khai, khách quan, dan chü, cOng bang, ding 
quy djnh cüa phap lut và tuyt di không d xáy ra du lun xu, tiêu ciic, vi pham 
phap 1ut. 



2 

II. CIII TIEU TUYEN DUNG,  TIEP NIIJN 
Tuyn d%lng và tip nhn 66 chi tiêu, Trong do: 
* Tuyên ding giáo viên Tiêu hQc: 34 chi tiêu, ci the: 
+ 22 chi tiêu giáo viên Van hóa; 
+ 04chi tiêu giáo viên Th d%lc; 
+ 03 chi tiêu giáo viên Ting Anh; 
+ 04 chi tiêu giáo viên Tin h9c; 
+ 01 chi tiêu giáo viên M thut; 
* Tuyên dung giáo viên mm non: 29 chi lieu. 
* Tiêp nhIn giáo viên Tku h9c: 03 chi lieu 
III. TIEU CHUAN, IMEU KIIN DII TUYEN: 
1. Diu kin chung: Theo Diu 22, Lut Viên chi'rc, ngi.thi däng k dr tuyn 

phâi có dü tiêu chun v phm chit, chuyên mon nghip v1i, nàng 1rc theo yêu c.0 
cüa vi trI viêc lam và các diu kiên sau: 

- Co quc tjch Vit Nam và Cu trü tai  Vit Nam; 
-Tirdü18tuôitth1ên. 
- Co dcn dàng k di,r tuyn; 
-Có11jchrOràng; 
- Co van bang, chirng chi dào tao,  chirng chi hành ngh hotc có näng khiu k' 

nàng phü hcip vâi vj trI vic lam. 
- Dü sure khOe d thirc hin cong vic hoc nhim viu; 
- Dáp img các diu kin khác theo tiêu chun vj tn vic lam. 
2. Diêu kin riêng: 
+ 22 chi tiêu giáo viên Van boa; trInh d chuyên mon cn tuyn: Tot nghip 

Dai h9c su phm tiu h9c trY len. 
+ 04 chi tiêu giáo viên Th dçic; trInh d chuyên mon cn tuyn: T& nghip 

Dai hc su phm th diic, hoic dai  h9c the duc, the thao tr len có chirng chi bôi 
duO'ng nghip vi su phm. 

+ 03 chi tiêu giáo viên Tiêng Anh; trInh d chuyên mon c.n tuyn diing: TM 
nghip Dai  h9c su phm Ting Anh hoc Cu nhân chuyên ngânh Ting Anh, có chg 
chi bi duO'ng nghip viu su phm; có churng chi ngoi ng1t bc 4 theo quy djnh cüa 
Bô Giáo duc và diâo tao 

+ 04 chi tiêu giáO viên Tin h9c; trInh d chuyên mon cn tuyn diung: TM 
nghip Dai  h9c su pham Tin h9c hoc dai  h9c Cong ngh thông tin, có churng chi 
nghip vu su phm. 

+ 01 chi tiêu giáo viên M thut; trInh d chuyên mon cn tuyn dung: TM 
nghip Dai  h9c su phm M5 thut 

+29 chi tiêu giáo viên mn non; trInh d chuyên mOn cn tuyên: Tot nghip Cao 
ding six phm mâm non tri len ('tuyén giáo viên hcip dng theo Nghj djnh 
06/2018/ND-CP vào biên chê) 
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+ Tip nhn Giáo viên tiu h9c: 03 chi tiêu; trInh d chuyên mon cn tuyn: T& 
nghip Dai  h9c su phtm tiu h9c tr& len và duçic Ca quan quân 12  hin tai  dông cho 
thuyên chuyn cong tác. 

3. NhU'ng ngtthi sau day không duçc däng k d? tuyên: 
- Ngui mt näng lirc hành vi dan sir hoc bj hin ch näng 1irc hành vi dan s1r; 
- Ngu?ii dang bj truy cüu trách nhim hInh si1; dang chp hành bàn an, quyt 

djnh v hInh si,r cüa Tôa an; dang bj áp diing bin pháp xir 1 hành chInh dua vào co 
s chüa bnh, co s& giáo diic, tri.thng giáo duOng. 

IV. HO S PANG KY DIJ' TUYEN VA QUY DINH NQP HO S 
1. Ho so' dáng k dir tuyên 
1.1 Dôi vol ho so' dàng k tuyên di1ing 
- Phiu dàng k dir tuyn (theo mu 01 quy djnh tai  Nghj djnh s 115/2020/ND- 

CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh v tuyn dicing, sir ding và quàn l vien 
chüc). 

Liru : Sau khi có Thông báo trüng tuyn, ngi.thi trüng tuyn phài np các loi 
h so theo yêu cu, tri.thng hçip phát hin có hành vi gian ln trong vic kê khai Phiu 
däng k di,r tuyn hoc phát hin ngi1i trüng tuyn sü diing van bang, chimg chi 
không diing quy djnh sê hüy kt qua tuyn diing, dng thai thông báo cOng khai trên 
phuo'ng tin thông tin dai  chiing và không tip nhtn Phiu däng k dir tuyn trong 
mt k tuyn dung tip theo, 

1.2. Dôi vol ho so' tiêp nhn 
Viên chüc cn chun bj 01 b h so gm: 
+ Don xin chuyn noi cOng tác (co kI xác nhn và dóng du cüa ca quan quàn 

l và co quan quàn l trirc tip); 
+ Van bàn dng cho chuyn cOng tác cüa co quan quân l và Co quan quàn 

1 trirc tiêp; 
+ So yu 1 ljch hçip 1: có dan ành và xác nhn cüa thu tru&ng co quan; 
+ Bàn sao có cOng chirng các van bang, chüTig chi theo quy djnh vj tn vic lam; 
+ Bàn sao cOng chüng, chirng thirc quyt djnh mirc luong hin tai; 
+ Bàn sao quy& djnh b nhim chirc danh ngh nghip vj trI hin tai; 
+ Phiu nhn xét, dánh giá, phân loai vien chtrc 03 näm gn nht (tInh dn ngày 

nhân h so); 
+ Càc giy tt uu tien (nu co). 
2. Dia diem nhn hO so': 
- Phông Ni vçi, UBND th xä Cira Lè, so 10, dung Nguyn Sinh Cung, phithng 

Nghi Huong, thj xã Cra Lô; 
- S diên thoai lien he: 09 15.287.888. 
3. Thô'i gian nhn ho so': 30 ngày, tü ngây 19/8/2022 dn ht ngày 17/9/2023 
V. HINH THT1JC VA NQI DUNG TUYEN DUNG 
1. HInh thOc tuyn diing: Xét tuyên 02 vông theo quy djnh tii Nghj djnh s 
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1 15/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü Quy djnh v tuyn diing, sir diing 
và quàn 1 viên chirc. 

2. Ni dung tuyn diing: Thirc hin thông qua 2 vông nhu sau: 
a) Vông 1: 
Kiêm tra diêu kin, tiêu chu.n cüa nguYi dr tuyn dang k tai  Phiu däng k 

dix tuyn theo yêu cu cüa vj trI vic lam, nu phi hçrp thI ngithi dir tuyn duçc tham 
dirvông2. 

b)Vông2: 
- Kim tra, sat hach  thông qua phông vn v näng 11rc, trmnh d chuyên môn, 

nghip vii cüa ngiRii di,r tuyn. 
- Dim phóng vn duçc tInE theo thang dim 100. 
+ Hiu bit chung: (40 dim) 
Các quy djnh cüa Nhà nrnc tai  Lutt viên chirc; Lut giáo diic; Diu 1 tru&ng 

h9c và các van bàn khác lien quan dn ngành Giáo diic và Dào tao, dn tiêu chun, 
chüc nàng nhim vi.i cüa vj trI vic lam dir tuyn. 

+ Hiêu biêt ye chuyên môn, nghip vii gän vi vj trI vic 1am (60 dim) 
- Không thirc hin vic phüc khào dôi vâi kt qua phóng vtn. 
- Thyi gian phóng van: 30 philit (truc khi thi phóng vn, thI sinh dir thi có 

không qua 15 phüt chu.n bj) 
VI. NGUYEN TAC XET TUYEN, CACH TINH DIEM VA XAC DINH 

NGTJ'fl TRUNG TUYEN 
1. Nguyen täc và thfr tiy tru tiên trong xét tuyên 
1.1. Nguyen tàc xét tuyên: 
- Dam bào cong khai, minh bach,  diling pháp lutt và các vn ban quy djnh hin hãnh; 
- Xét tuyM theo tirng vi trI vic lam cn tuyn; 
- Trong cüng m5t nhóm di tuçxng, tInh theo diem xét tuyên, 1y theo thu tir tili' 

dim cao xu6ng thp cho dn dfi chi tiêu. 
1.2. Di tllçmg và diem uu tiên trong tuyên diing viên chirc: 
- Anh hung Lirc 1uçng vu trang, Anh hung Lao dng, thuang binh, ngu1i 

hiRing chInh sách nhu thuang binh, thucrng binh loai B: Duçic cong 7,5 dim vào k& 
qua diem vông 2; 

- Nguô'i dan tc thiu sO, si quan quân dci, si quan Cong an, quân nhân chuyên 
nghip phiic viên, ngiRii lam cong tác ca yu chuyên ngành, h9c viên tt nghip dào 
tao si quan dir bi, t& nghip dào tao  chi huy tnr&ng Ban chi huy quân sir cp xã ngành 
quân si cci su duçic phong quân ham si quan dir bj dã däng k ngch si quan dir N, 
con lit si, con thucing binh, con bnh binh, con cüa ngiRii hiRing chInh sách nhu' 
thuo'ng binh, con cüa thu'o'ng binh loai B, con dé cüa ngithi hoat dng kháng chin bj 
nhim ch.t dc hóa h9c, con Anh hiing Lirc luçrng vu trang, con Anh hiing Lao dng: 
Duçic cong 5 diem vào kt qua diem vông 2; 

- Ngu'ui hoàn thành nghia v11 quân sir, nghia v11 tham gia cong an nhân dan, dôi 
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viên thanh niên xung phong: Di.rçc cong 2,5 dim vào k& qua dim vông 2. 
- Tru?ing hçp ngithi dçr thi tuyn hoc dir xét tuyn thuc nhiu din uu tiên thI 

chi di.rçc cong dim isu tiên cao nht vào kt qua dim vông 2. 
2. Cách xác djnh ngtrô'i trting tuyên: 
2.1. Ngithi tr11ng tuyn trong kS'  xét tuyn phái có dü các diu kin sau: 
- Co kt qua dim phông vn dt tü 50 dim tr len; 
- Co s diim vông 2 cong vi dim u'u tiên quy djnh ti mic 1.2 (nu co) cao 

han ly theo thir tir tü cao xung thp trong phtm vi chi tiêu thxcc tuyn diing cüa 
tüng v trI vic lam. 

2.2. Tru?mg hçip có tr 02 ngi.rôi tth len có kêt qua diem phOng van cong vi 
dim uu tiên (nu co) bng nhau & chi tiêu cui cing cn tuyn dung thI ngu&i có kt 
qua dim phOng vn tti vông 2 nay cao hcin là nguôi trüng tuyn; nu vn không xác 
djnh dugc thI Chü tjch UBND huyn quyt djnh ngu&i trüng tuyn. 

2.3. Tru&ng hçip ngu&i d1r xét tuyn viên chirc thuc nhiu din uu tiên quy 
djnh ti miic 1.2 thI chi duçc cong dim tru tiên cao nht vào kt qua dim thi ti vông 
2 theo quy djnh. 

2.4. Ngi.thi không.trñng tuyn trong kS'  xét tuyn không duçc bào lu'u kt qua 
xét tuyn cho các kS'  xét tuyn ln sau. Không tip nhn các giy t& cht'rng nhn ch 

uu tiên sau khi dâ cong b k& qua tuyn diing. 
3. Hoàn thin ho so' tuyên dung 
3.1. Sau khi nhn thrçic thông báo kt qua truing tuyn, ngithi tri1ng tuyn phái 

dn co quan, dan vj có thâm quyn tuyn dng d hoàn thin h so' tuyn dung. H so' 
tuyn dçing bao gm: 

a) Bàn gc van bng, chiLrng chi theo yêu cu cüa vj trI vic lam dir tuyn, chirng 
nhn di tuçmg uu tiên (d di chiu); 

b) Phiu 1 1ch tu pháp do co quan có thm quyn cap. 
3.2. Tru&ng hçp nguthi trñng tuyn không hoàn thin dü h so' tuyn dirng theo 

quy djnh hoc có hành vi gian 1n trong vic ke khai Phiu dãng k dir tuyn hoc bj 
phát hin sü di.ing van bng, churng chi, chirng nhn không duing quy djnh d tham gia 
dir tuyn thI ngu&i dung du co' quan, dan vj có thm quyn tuyn dçing vien churc ra 
quyt djnh hüy k& qua tiling tuyn. 

Tru&ng hçp ngu&i däng k dr tuyên có hành vi gian 1n trong vic kê khai Phiu 
dang k du tuyn hotc sur diing van bang, churng chi, chumg nhn không duing quy djnh 
d tham gia di,r tuyn thI co' quan, dan vj có thm quyn tuyn di.rng thông báo cong 
khai tren trang thông tin din tu hoc Cng thông tin din tu cüa Co quan, dan v và 
không tip nhn Phiu dàng k di.r tuyn trong mt ki tuyn dung tip theo. 

4. Hüy kt qua tuyên diing, bô sung ngtrri trüng tuyn 
a) Tru&ng h9p ngu&i tiling tuyn không hoàn thin dü h so dir tuyn theo quy 

djnh hoc có hành vi gian ln trong vic k khai Phiu dãng k dir tuyn thI bi hüy 
kt qua tuyn diing. 
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b) Khi có trithng hçvp ngu?i tràng tuyên dà bj hüy bô kt qua tr(ing tuyn theo 
quy djnh, Hi dng xét tuyn báo cáo Chñ tjch UBND Thj xA quyt djnh cong nhn 
kt qua trüng tuyn di vói ngi.thi d? tuyn có kt qua xét tuyn thp han lin k so 
vi kt qua tuyn diing cüa ngithi trüng tuyn cui cñng trong chi tiêu tuyn diing. 

VH. HO! BONG TUYEN DUNG,  GIAM SAT K( XLT TUYEN 
1. Hi dông tuyên diing: 
Duçc thành 1p và lam vic can cü Khoán 2, Khoàn 3, Diu 8 Nghj djnh s 

11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü Quy djnh ye tuyên dçing, sü dng 
và quán l viên chüc. Cii th: 

1.1. Hi dng tuyn diing có 05 thành viên, bao gm: 
a) Chü tjch Hi dng là ngithi dirng du hotc cp phó cüa nguii dü'ng dtu ca 

quan có thm quyn tuyn ding; 
b) Phó ChU tjch Hi dng là lânh dto b phn tham mu'u v th chüc can b cüa 

co quan có thm quyn tuyn diing; 
c) Uy viên kiêm Thu k Hi dng là ngi.thi dai  din b phn tham mu'u v t 

chirc can b cüa ca quan có thm quyn tuyn dçing; 
d) Các üy viên khác là ngithi có chuyên mOn, nghip vii lien quan dn vic t 

chirc tuyn ditng do ngui dung du co quan có thm quyn tuyn diing quyt djnh. 
1.2. Hi dng tuyn diing lam vic theo nguyen tc tp th, quy& djnh theo da 

s; tnrông hçp biu quyt ngang nhau thI thirc hin theo kin ma Chü tjch Hi dng 
tuyn ding dã biu quyt. Hi dng tuyn diing có nhim vii, quyn han  sau day: 

a) Thành 1p các b phtn giüp vic: Ban kim tra Phiu dàng k dir tuyn, Ban 
d thi, Ban kim tra sat bach  khi t chüc thirc hin phOng vn tai  vông 2; 

Tnthng hqp c.n thit, Chü tjch Hi dng tuyên diing thành 1p T Thu k giüp 
viêc; 

b) T chrc thu phi dir tuyn vâ sü dçing phi dir tuyn theo quy dinh; 
c) Kim tra Phiu dang k,2 dir tuyn, t chrc thi, chm thi, chm phüc khào 

theo quy ch; 
d) Báo cáo nguñ diirng du ca quan, dan vj có thm quyn tuyn diing quyt 

djnh cong nhn k& qua thi tuyn, xét tuyn; 
d) Giài quyt khiu nai,  t cáo trong qua trInh t cht'rc thi tuyn, xét tuyn; 
e) Hi dng tuyn diing tir giãi th sau khi hoàn thành nhim viii. 
1.3. KhOng b trI nhrng ngithi có quan h là cha, mc, anh, chj, em rut cüa 

nguôri d%r tuyn hoc cüa ben vçi (chng) cüa ngithi dir tuyn; vç hoc chng, con dé 
hotc con nuOi cüa ngi.thi dr tuyn hoc nhUng ngthi dang trong thôi hn xu l k 
lust hotc dang thi hành quyt djnh k 1utt lam thành viên Hi dng tuyn ding, thành 
viên các b ph.n giup vic cüa Hi dng tuyn diing. 

2. Giám sat k' xét tuyên 
a) Vic giám sat kS' xét tuyn duçc thirc hin theo quyt djnh cüa Chü tjch UBND 

huyn. 
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b) Ni dung giám sat gm: Vic thirc hin các quy djnh v t chirc kST xét tuyn, 
v h so, tiêu chun và diu kin cüa ngu1i dir xét tuyn; v thirc hin quy ch và ni 
dung t chüc k' xét tuyn. 

c) Dja diem giám sat: Tai noi lam vic cüa Hi dng xét tuyn, tai  noi t chüc 
phóng vn; 

d) Khi phát hin có sai phm dn müc phãi 1p  biên bàn thI giám sat viên Co 
quyn 1p biên bàn v sai phm cña thành viên Hi dng xét tuyn, thành viên Ban kim 
tra, sat hich và thI sinh. 

e) Giám sat k' xét tuyn khi lam nhim vii phài deo the va tuân thu ni quy xét 
tuyên, phOng vn. 

VIII. TO CHC THU'C HIN: 
1. Tiên d, thoi gian: 
-Thông báo chi tiêu tuyn diing trên song phát thanh và truyên hInh Ngh An; 

trên trang thông tin din tü cOa thj xã và niêm yt cong khai tii trii so lam vic cüa 
UBND thj xâ: tir ngày 19/8/2022. 

- Thu nhn h so và l phi xét tuyên: Nhn trrc tip, tr ngày 19/8/2022 dn 17 
giO ngày 17/9/2022. 

- Thành 1p  Hi dông tuyên d%ing và các b phtn giOp vic Hi dng: Hoàn 
thành trithc ngày 15/10/2022 

- To chOc xét tuyên: 
* Vông 1: Kiêm tra diêu kin, tiêu chun cña ngithi dir tuyn dàng k)2 tai Phiu 

dàng k dir tuyn; Lp danh sách và thông báo triu ttp thI sinh dü diu kin di,r xét 
tuyn 0 vOng 2, dông th0i dãng tãi trên trang thông tin din t1r hoc cOng thông tin 
din tir th xã và niêm yt cong khai tai trV sO UBNID thj xã: Hoàn thành truOc 
01/11/2022. 

* To chOc xét tuyên vông 2: 
+ Dr kin gp mt và ph biên ni dung phông vn: Ngày 15/11/2022; 
+ Du kin thOi gian, dja dim phOng vn: ngày 15/11/2022 và 20/11/2022. 
2.Phân cong nhim v: 
2.1. Phông Ni vi1: 

Là co quan ThuO'ñg trirc Hi dng xét tuyn, chju trách nhim: 
a) Tham mu'u cho Chu tjch Uy ban nhân dan thj xã thành 1p Hi dng xét 

tuyn, Ban Giám sat xét tuyn theo quy djnh. 
b) Thông báo tuyn ding; tip nhn phiu dãng k dr tuyn; thông báo danh 

sách ngu0i du diêu kin dir tuyn; triu tp thi sinh dr xét tuyn; thông báo kt qua 
xét tuyn, kt qua trñng tuyn dn nguOi dij tuyn. 

c) Chü trI, phi hçip vOi các co quan, don vj Co lien quan c1r ngu0i tham gia 
các Ban giüp vic trInh ChO tjch Hi dng xét tuyn quyt djnh. 

d) La co quan thuOng tnrc cüa Hi dng xét tuyn có trách nhim chuan b các 
diu kiin và tham mini giüp Hi dng xét tuyn t chüc xét tuyn theo quy djnh. 
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e) Thu phi dir tuyn, 1p dr trü kinh phi và si1 diing phi theo quy djnh. 
i) Ban hành quyt djnh tuyn ding sau khi Chü tjch UBND thj xã phê duyt 

kt qua tuyn diing và ngui trñng tuyn hoàn chinh h so theo quy djnh. 
g) Quán l, lu'u trtt các tài 1iu lien quan den qua trInh xét tuyn. 
2.2. Phông Giáo dic & Dào to: 
a) Phi hçp phông Ni vi thirc hin t& k hoch xét tuyn; 
b) Di,r kin phân b s lucmg cho các trumg Mâm non, Tiu h9c d phông 

Nôi vu thm dinh, trInh UBND thj xã phê duyt; 
c) Niêm yt Thông báo xét tuyn tti Co quan phông Giáo diic; don dc các 

trueing Mm non, Tiu h9c thirc hin vic niêm yt thông báo tuyn diing; 
2.3. Trung tam van hóa the thao và truyên thông. 
Co trách nhim thông báo cOng khai K hoach  nay và thông báo tuyn diing 

d các di tuçlng bit và dàng k dir tuyn. 
2.4.Thü trtr&ng các phông, ban lien quan 
Ph6i hçip vi Phông Ni v1i ci1 ngu?ñ tham gia các ban giüp vic cüa Hi dng 

xét tuyn và các diu kin d t chi.rc xét tuyn theo quy djnh. 
2.5. Phông Tài chInh Kê ho.ch 
Tham muu cho UBND thj xã phucmg an phân b kinh phi thirc hin K hoch 

xét tuyn. Hrnng dn, kim tra vic quàn 1, sr diing kinh phi th chüc xét tuyn theo 
quy dnh cüa Lut Ngân sách Nba nrnrc. 

Trên day là K hoch tip nhn, tuyn diing viên chirc ngành giáo diic näm 
2022. Phông Ni vi, Thu tru0ng các co quan, don vj có lien quan nghiêm thc trin 
khai thirc hin k hoch nay. Trong qua trInh thirc hin có gI vi.thng mc d nghj phãn 
ánh kjp thai v Uy ban nhân dan thj xA (qua phông Nç5i vy trong giô' hành chInh 
ngày lam vic,) d tng hqp, báo cáo, giái quyt kjp thi./. 

Nyi nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Chü tich,  các PCT UBND thi xà; CHU TICH 
- Các phông: Ni vu, GD&DT; 
- TT van hóa the thao và truyên thông; 
- Cong thông tin din tir thj xã; 
- Liru: VT, NV- 

Doãn Tin Dung 
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