
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIfl NAM 
HUYN CAM XUYEN DOe Ip - Ty do - Hnh phüc 

S&U'22'KH-UBND Cam Xuyên, ngày 7fhthng 0 nàm 2019 

KE HOtNCH 
Tuyên dyng viên ch&c mm non nàm 2019 

Can cü Nghj dinh s6 29/2012/ND-CP ngây 12/4/2012 cüa ChInh phU v 
tuyên dvng,  sfr dvng và quán 1 viên chüc; Nghj djnh so 161/2018/ND-CP ngãy 
21/9/2018 cüa ChInh phil ye vic s&a dOi, b sung m5t sO quy djnh v tuyn dung 
cong chüc, viên chfrc, nâng ng?ch  cong chüc, thàng h?ng viên chüc vã thirc hién 
ché d hcrp dông mt so loai  cOng vic trong co quan hânh chmnh nhà nu'Oc, don vj 

nghip cong lip; 
Can cit CáC Thông tu cUa BO Nôi vv: so 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 

huOng dn v tuyn diing, k k& hqp dàng Mm vic và dn bü chi phi dão tao, bi 

duO'ng d6i vOi viên chitc; sá 03/2019/TT-BNY ngây 14/5/2019 cUa BO Nti vi v 

viçc s&a d&, bô sung mOt  s quy djnh v tuyên dung cong chic, viên chic và thuc 

hin môt so the d hgp dông môt sO 1oi cOng ViéC trong CO quan hânh chinh nhà 
rnxac, don vj si,r nghip cong lip;  so 05/2017/TT-BNV ngây 15/8/2017 cua BO nOi 

vu, sO 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 cüa Bô NOi vu quy djnh chic danh, ma 

sO ngch và tiêu chuAn nghip vi chuyên mOn cac ngch cOng chic chuyên ngãnh 

hãnh chInh; 

Can cit Nghj quyt sO 155/NQ-J-DND ngây 17/7/2019 cña HDNID tinh v diu 

chinh biên the cOng chu'c trong các CO quan, tO chic hãnh chinh; sá nguôi lam 

viêC trong CáC don vj si nghip Cong 13p;  Quy& djnh s 2714/QD-UBND ngày 

12/8/20 19 cüa UBND tinh v thu triro'ng tuyn drng nhân viên lam nhim v11 

nhãn viên h tro, phuc vu tai cac tnthng mm non, giáo viên TFIPT 

Can cit Quyt djnh s6 44/2013/QD-UBND ngày 17/11/2013 cfia U5" ban 

nhãn dan tinh Ha Tinh ye vic ban hành quy djnh quãn I' M chic b may, biên 

ché và can bô, cong chic, viên chic; 

ThrC hin COng van so 6034/UBNID-NC1  ngây 11/9/20 19 cua IJBND tinh 

ye viêc tuyn dçing nhân viên, giáo viên, Thông báo s 169/TB-SMT ngày 

16/8/20 19 ciia Sf1 NOi u tinh v vic bO sung so nguti lam vic trong các don vj 

six nghiêp Cong Ip nAm 2019; COng vAn s 1225/SNV-CCVC ngây 04/9/2019 cüa 

SO' Nti vu ye ViC hiO'ng dn tuyn dung nhân viên mAm non và giáo viën TI-IPT. 

TJBND huyn ban hãnh ké hoach tuyn dung nhân viên lam nhim vçi M trq, phuc 

vu t?i  CáC truäng mm non nAm 2019 nhu sam 

I. NGUYEN TAC TUYÉN DVNG 
1. Viêc tuyên dung  viên chic duqc thuc hin theo Quy chO tuyn dung viên 

chic ban hânh kern theo Thông tis s 15/2012/TT-BNV ngây 25/12/2012 huong1/ 



dn v tuyn dung,  k kk hcrp dng lam vic và dn bfl chi phi dào tao,  bi duO'ng 
d& vâi viên chrc; Thông Ut s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/20 19 cüa B Ni vu 

v viêc s&a di, b sung mt 5E quy djnh v tuyn dung cong chic, viên chirc va 

thvc hiên mt s ch d5 hcrp dèrng môt s loai  cong viêc trong ca quan hânh chInh 
iThâ rnrOc, don vj s  nghip cong lap; Thông Ut s 1 1 /2014/TT-BNV ngây 
9/10/2014 cüa B NOi  vy quy djnh chüc danh, ma s ngach  vâ tiêu chuân nghip 
vu chuyên mon các ngach  cong chiTrc chuyên ngânh hãnh chInh; 

2. Viêc tuyên dung  viên chüc phâi can cil' váo s hiqng ngtthi lam vic duqc 

giao, thu cu, vj tn viêc lam con thiu cüa tfrng don vj. 

3. Báo dam cong lchai, minh bach,  khách quan vâ dung pháp 1ut. 

4. Tuyn chon dáng nguti dáp frng yêu cAu nhim vu, vj tn viöc lam vâ 

ch&c danh ngh nghip. 

H. CHI TIEU TUYEN DUNG, TIEU CHUAN, BIEU KIN BANG Kt 

Dli' TUYEN: 
1. Chi tiêu tuyn dtjng viên chile: gôm 19 cM tiêu tai vj tn than viên lam 

nhiêm vu h tro, phuc vçi: 

TT Ten tru*ng S hrqng Ghi chñ 
1 Mâm non Cm Trung 1 
2 Mâm non CAm LTnh 1 
3 Màm non Cam Lc 1 
4 MAmnonCAmHa 1 
S MAmnonCAmSon I 
6 MAm non CAm Thjnh I 
7 MAm non CAm Hung I 
8 MAm non Nam Phüc Thãng 1 1 
9 MAm non Cam Phüc 1 

10 MAmnonCAmDuung 1 
11 MAmnonYênHôa 2 
12 MAm non Cam Quang 1 
13 MAmnonCAmBInh I 
14 MAm non CAm Thãnh 1 
15 Mâm non Cam Thach 1 
16 MAmnonCamVjnh 1 
17 MâmnonLêDuân 1 
18 MAmnonCâmM 1 

Tôngsô 19 

2. Tiêu chun, diêu kién dáng k thy tuy&i: 
2.1. Nguâi có dü các diu kin sau day khOng phân bit dan tc, nam - nCr, 

thath phAn xa hi, tin nguong, tOn giáo di.rqc dAng ky" dij tuyn: 

- Co quôc tjch Vit Nam và cu trü tai  Vit Nam; 
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-DU l8tu&trâlên; 

- Co Dan dii tuyn vã phiu däng k9 dkr tuyên; cO 19 Itch  rO rang; 
- Dü süc lchôe d thuc hiên nhiém vu; 
- Co bng t& nghip Trung cap chuyén ngánh k toán, tâi chinh trà len. 
- Dã du'ac k9 hqp dng lao dng vj tn ké toán tai các tnuông mm non cong 

lap cO chi tiêu tuyn ding trén dja bàn huyön  dm Xuyên theo Quyêt djnh 
240/QD-TJBND ngày 18/01/2013. 

3. Nhü'ng ngir&i sau day không dirge dãng k d' tuyn 
a) Mt hoc bj han  ch näng lvc hành vi dan sr; 
b) Dang bj truy thu trách nhim hnh sçr; dang chp hành bàn an, quyêt dinh 

v hinh sg cüa Tôa an; dang bj áp dung  biên pháp xfr 19 hành chInh dim vào co sâ 
chfta bênh, co s& giáo duc, tnuông giáo du'Ong. 

4. Thông báo tuyên ding vã tip nhn phiêu dáng k9 d tuyn: 
Uy ban nhãn dan huyn thông báo cong khai trên phucing tin thông tin dai 

chüng, Cng thông tin din tfr huyn CAm Xuyên, trang thông tin din tU cüa 
huyn CAm Xuyên, dtng thai niém yt tai UBND huyn, UBND các xA, thj trn 
v tiêu chuAn, diu kin, s hucvng cAn tuyn, th&i han  và dja dim tip nhan phiu 
däng k9 dv tuyn cüa ngiz&i dáng k9 dii tuyn. 

Thj sinh n5p phiu dãng k9 dr tuyn vào vj tn phü hap vdi chuyên ngânh 
dào tao cüa mmnh vâ hoân toân chju trách nhiêm v thông tin trén phiu dAng k9 
dv tuyn cüa mlnh. Nêu thi sinh khai không dung sçr that thl Hi dng tuyn dyng 
xOa ten khOi danh sách dv tuyn hoc bUy kát qua tuyn dung  vâ không thrqc hoân 
lai 1 phi dã np dr tuyén. 

Trên cci sâ thi sinh dàng k9 diii tuyên, Uy ban nhân dan huyn thông báo 
danh sách các thI sinh dU diu kin tham gia xét tuyên dé M chüc xét tuyn viên 
chüc theo quy djnh. 

III. HINH THU'C, KINH PH! TUYEN DUNG: 
1. Hhnh thfrc tuyn dung: Vic tuyn dyng nhân viên mAm non dugc thijc 

hin thông qua hinh thfrc xét tuyn theo quy djnh tai  Nghj djnh s6 161/2018/ND-
CP ngày 29/11/2018 cUa Chinh phU. 

2. Kinh phi to chile tuyn dçing. 
- L phi di,r tuyên: Vic thu, quán 19, sU dng 1 phi tuyén dung thvc hin 

theo quy djnh tai  Thông fir sS 228/2016/TT-BTC ngây 11/11/2016 cUa B Tâi 
chinh v quy djnh mirc thu, chê do thu, nOp, quàn 19 và sir dyng phi tuyn dung, 
dv thi nãng ngach,  thàng  hang  cong chüc, vién chüc. 

Mrc thu: 500.000 d/thi sinE. 
- Trong tnrông hcip 1 phi thu duqc không dñ d chi phyc vy ks'  myn dyng, 

Phông NOi vu chU trI, pMi hap vài phông Tâi chinE — K bach  1p  dkr  trU, báo cáo 
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Chü tich UBND huyn xem xét, quy& dinh h trçi ph&n kinh phi chênh 1ch gi&a 
thng chi phi hqp I phuc vu ks'  xét tuyn so voi tëng s& tin 1 phi dij tuyn thu duqc. 

IV. THANH TRA, KIEM TRA, PHUC KHAO, xiY Lt VI PHAM 
1. Viêc tuyn dung  viên ch&c sij nghip chju sr thanh tra, kiêm tra theo quy 

djnh cüa pháp luât. 

2. Giái quyt khiu nai, th cáo thvc hin theo quy djnh cüa pháp lu3t. 
3. Xü 1 vi pham: các tc chüc, cá nhân thy theo mü'c dO vi phm së bi xfr 1' 

theo quy djnh cüa pháp luât. 
VI. TO CHIIIC THVC HIEN 
1. Thôi gian thijc hin 
- Thông báo cong khai Ic hoach tuyên dung  trén phwing tin thông tin dai 

cháng, Cng thông tin din tü huyn Cm Xuyén, trang thông tin din tfr cfia 
huyên CAm Xuyên, dng thai niêm y& tai UBND huyên, UIBND cac xã, thi trn 
d CáC Co quan vá di tuqng dr tuyn bik, cong khai trén v chi tiêu, st hrcrng 
ngu&i cAn tuyn, tiêu chuAn, diu kiên, thôi gian thu phiêu dAng k dv tuyn 
(tháng 9 nàrn 2019) 

- Thbi gian, da dim tip nhn phiu dãng k dv tuyn: 
Thôi gian: Trong khoáng thii gian trong tháng 9 -10/2019 (th&i gian theo 

giô hánh chinh). 
Dja dim: Phông hyp gác 2 - UBND huyn Cam Xuyên. So nhá 175, duông 

Ha Huy tap, thi trAn Cam Xuyên, huyn Cam Xuyên, tinh Ha Tinh. 
- Thánh 1p Hti dng xét tuyên viên chfrc näm 2019, Ban giám sat tuyén 

dung, Ban kim tra phiu däng k dirt tuyn, Ban kiêm tra sat h?ch  d thtjc hién 
phông vn t?i  vông 2 (tháng 10 nArn 2019). 

- TOng hcip 1p danh sách thI sinh dü diu kin dirt  tuyn, thông báo trên 
phucmg tin thông tin dai  chüng, Cng thông tin diGn tü huyön  CAm Xuyên, trang 
thông tin dien ti cüa huyn CAm Xuyên, dng thôi niêm y6t tai  UBND huyn, d 
thI sinh bit (tháng 10/20 19). 

- ChuAn bj ho so, biên soan  tâi lieu, M chüc xét tuyn (trong tháng 10/20 19). 
- Thông báo triu tp thi sinh tham gia xét tuyn (tháng 10/20 19). 
- Hôi dàng xét tuyén viên chuc, báo Cáo ChU tjch UBND huyn phé duyt 

kãt qua tuyn dung  vâ danh sách nhüng nguäi tráng tuyn trong tháng 10/2019 
- UBNID huyn phé chuAn kM qua xét tuyn viên chüc (tháng 10/2019). 

- UBNID huyn ban hânh quy& djnh phân b thI sinh trüng tuyn dn nhn 
vic vá giao don vj tip nhãn k hop dAng lao dông dOi vOi thI sinh trüng tuyn vâ 
báo cáo UBND tinh v kM qua tuyn dung. 

2. HOi  dng xét tuyn có trách nhiOm trin khai tuyn dung viên chuc theo 
dáng K hoach nay. ' 
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3. Giao phông Ni vy ph& hgp Hi &ng xét tuyn näm 2019 ph61 hcip vâi 
cáC CO quail, dun vj Co lien quan chun bj CO s& vat chM theo yeu cu cüa Hôi 
dAng xét tuyn. 

4. Cong an huyn cO trách nhim phAi hcip báo ye an ninh trt tij, báo mt 
d xét tuyn vâ tA chüc xét tuyn. 

5. Phèng Tài chInE — K hoach  phAi hgp vol phèng Ni vi,j lop dir trü, báo cáo 
Chü tjch UBND huyn xem xét, quy& djnh h6 trçi phn kinh phi con thi6u gi&a chi 
phi hop ly' phvc v tuy&n dipg so vói tAng sA tin l phi d? tuyn thu duçic. 

6. Trung tam Van hOa — Thông tin huyn, COng thông tin din tà huyn cO 
trách nhim thông báo cong thai K hoach  nay d các dAi tuqng bik và dAng k' 
dv tuyn. 

7. Các co quan, don vj cO lien quan cO trách nhim phOi hop vã tao  diu 
kiên thuOn  igi dé Hi dAng xét tuyn viên chüc nàm 2019 hoàn thânh nhim vi. 

M9i thông tin lien quan den cOng tác tuyên diing, danh sách thI sinh dU diu 
kiên du tuyn; thai gian, dja dim tA chuc sat hach;  kà qua sat hach,  danh sách 
phé duyt kM qua trüng tuyn; thbi gian dn nEOn vic xem trén CAng thông tin 
din t& huyen  vâ trang thông tin din tfr cUa huyGn. 

Trong qua trinh thvc hin, nêu cO vuO'ng mac các don vj, cá than lien h ye co 
quan thu&ng trrc HQi dAng xét tuyn viên chüc nàm 2019 (qua phông Ni vti theo sA 
diên thoai 03293861287) d tAng hop, báo cáo UBND huyn xem xét, giãi quyk/. 

Ncinhân: 
- Sà Ni vu; Sà GD&DT; 
- TI Huyen  üy, TI HDND huyen; 
- ChU tich,  các PCT UBND huyn; 
- Cac phong: Ni vu, Tâi chmnh — Ké hoach, 
Giao duc & Dâo tao; liz pháp; 
- Hi dông KTSI-I VC; 
- Cong an huyen; 
- Các trtr&ng Mám non; 
- Các don v lien quan 
- Cong thông tin din t&, IT VH-TT huyeu; 
- UBND các xa, [hi trân;. 
-Luu:VT,NV. kC- 
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