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QUYET DINH
Ye viéc ban hành Quy ch xét tuyn viên chile mâm non nàm 2019

ut BAN NHAN DAN HUYEN
Can cü Luãt T chüt chinh quyn dja phirong ngây 19/6/2015;
Can cit Nghi dinh s 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 cUa Chinh phü v tuyn
dyng, sir dung vã quãn 1)2 viên chirc; Nghj djnh so 161/2018/ND-Cp ngây 21/9/2018
cUa ChInh phU v vic sita d&, bt sung mQt s quy djnh v tuyn dijng cong chirc, vien
chirc, nãng ngach cong chirc, thãng h?ng viên chirc vâ thijc hin ch do hgp dng môt
s6 loth cong vic trong co quan hánh chInh rthâ nirOc, don vj svnghiep cOng lap;
Can cit các Thông lit cua BO NOi vu: st 15/2012/TT-BN\7 ngày 25/12/2012 huOng
dn yE tuyEn dung, k)2 k& hop dng lam vic va dEn bit Chi phi dâo tao, bi duOng di
vth viên chitc; s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cita BQ NQi vu yE viéc sin d&, bã
sung mOt sE quy djnh yE tuyEn dung cOng ChÜ'C, viên chUt vã thvc hin mOt sO ché do
hop dng mOt s loi cOng ViC trong Co quan hãnh chInh nhà rnrOc, don vj sr nghip
COng lap; sE 05/2017/n-BNV ngày 15/8/2017 cita BO nOi vu, sE I 1/2014/TT-BNV
ngày 9/10/2014 cna BO NOi vu quy djnh Chitc danh, ma s ngach va tiêu chun nghiêp
vu chuyên mOn CáC ngach cong chitc chuyên ngành hành chInh;
Can cit Nghj quyEt sé 155/NQ-HDND ngày 17/7/2019 cita HDND tinh yE diEu
chrnh biên chE COng chitc trong CáC CO quan, M chirc hânh chinh; s ngithi lam
viec trong CáC don vj st nghip cong lop; QuyEt djnh s 2714/QD-UBND ngây
12/8/2019 cua UBNID tinh ye Chit trucxng tuyEn dung nhãn viên lam nhim vi
nhân viên h trq, phuc vu tai CáC tnrdng mAm non, giáo viên THPT
Can cit QuyEt djnh s 44/2013/QD-IJBND ngày 1 7/1 1/2013 cita U)2 ban nhân
dan tinh Ha Tinh yE vic ban hãnh quy djnh quán 1)2 tO chitc bo may, biên chE vâ
can bO, cOng ChitC, viên chitc;
ThVC hin COng van sO 6034/UBNID-NC I ngây 11/9/2019 cita UBNID tinh yE
vic tuyEn dung nhãn viên, giáo viên, Thông báo s 169/TB-SNVngay 1 6/8/2019
cita SO NOi vu tinh ye vic b sung sO nguti lam viçc trong cac don vj sij nghiOp
cOng 1p nàm 2019; COng van s 1225/SNV-CCVC ngây 04/9/2019 cua SO NOi
u yE vic hu&ng dn tuyEn dung nhân vién màm non và giáo viên TI-iPT;
Xét dE nghj mm Trutng phông NOi u,
QUVET DINH:
DiM 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay Quy chE xét tuyên viên chitc
mAm non nàm 2019.

Diu 2. Quyk djnh nay có hieu I?c k tü ngày ban hânh.
Chánh Van phông J-IDNID-UBND huyn, Tnthng phông Ni vii, Tru&ng
phông Tâi chInh — K hoach, Tnthng phông Giáo dvc vâ Dâo tao, Trir&ng các
phông, ban, don vj lien quan, cac thành viên Hôi ding xét tuyn viên ch&c can cit
Quy& djnh thi hành./.
Nqinhan:
TM. ut BAN NHAN DAN
- Nhu diéu 2;
.cCHU TICH
- Sà NÔI vu; Sà GD&DT;
- IT Huyn ñy, tr UDND huyn;
- Chü tich, các PCT UBND huyn;
- Các phOng: N*i vlSI, Tái chinh — Ké hoach,
Giáo dvc & Dâo tao; Tu pháp;
- Hçi dOng XT VC;
- Cong an huyn;
- Các tnrOng Mâm non;
- Cong thông tin din t, IT VH-TT huyn;
- IJBND the xä, thi trãn;
- Cae don v lien quan_- Lisu: VT, NV. pLy
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Xét tuyén viên chUt mãm non nàm 2019

(Ban hành kern theo Quyêt djnh so36cJ&QD-UBND ngày,9/q/2019 cüa UBND huyçn)

Chu'o'ng I
NHIYNG QUY IEflNH CHUNG
Diu 1. Quy ch nay quy djnh vic xét tuyên viên chüc nàm 2019 vã c th
hOa cãc Van ban: Nghj djnh sO 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 cüa Chmnh phü v
tuyn dvng, sü dçing và quán 1 viên chirc; Nghj djnh s 161/2018/ND-CP ngày
21/9/2018 cUa ChInh phà v viêc sfra dM, b sung mt 56 quy djnh v tuyn dvng
cong chirc, viên chtrc, nâng ngch cong chü'c, thãng hang viôn chfrc va thuc hiên
ch d h?p dèng mt 5é loai cong vic trong ca quan hânh chInh nhã rnxo'c, thin vi
six nghiêp cong lip; Thông ftc cUa BO Ni vv: sO 15/2012/TT-BNV ngãy
25/12/20 12 huàng dn ye tuyên dyng, k' kêt hccp dOng lam vic và den bü chi phi
dão tao, bi du&ig d6i vói viên chirc; s 03/2019/TT-BNV ngây 14/5/20 19 cUa B
Nôi vu v viêc sfra dOi, b sung mt s quy djnh v tuyn dyng cong chrc, viên
chüc và thvc hin mOt so chE d hgp dông mt so 1oi cong viëc trong ca quan
hành chinh nhà nuâc, don vj six nghip cong lip; Thông Ui s 05/2017/TT-BNV
ngày 15/8/2017 cUa B ni vy, Thông Ui sO 11/2014/TT-BNV ngãy 9/1 0/2014 cüa
B Ni vy quy djnh chüc danh, ma s ngach và tiêu chun nghiêp vy chuyên mOn
các ngch cong chüc chuyên ngành hành chInh;
Can ciir Nghi quy& s 155/NQ-HDND ngãy 17/7/2019 cUa HDND tinh v di&u
chinh biên ch6 cong chüc trong các cci quan, M chüc hành chirih; s ngizO'i lam viêc
trong các don vj sr nghip cong 1p; Quy& djnli so 2714/QD-UBND ngãy 12/8/20 19
cüa UBND tinh ye chU truung tuyên dyng nbân vién lam nhiém vu nhãn vien h ira,
phuc vp tai cac tru&ng mAm non, giáo viên THPT; Quyt djnh sE 44/2013/QDUBND ngây 17/11/2013 cUa U' ban nhân dan tinE Ha Tinh v vic ban hãnh quy
dinh quán i M chüc b may, bién ch vã can bô, cong chüc, viên chüc.
Thvc hin COng van s 6034/UBND-NC1 ngày 11/9/2019 cüa UBND tinh
ye vic tuyên dçing nhân viên, giáo viên, Thông báo sO 1 69/TB-SNV ngãy
16/8/20 19 cüa Sà Ni vçx tinE ye vic bO sung so ngi.x&i lam vic trong các don vj
sr nghiêp cong 1p nàm 2019; Cong van s 1225/SNV-CCVC ngày 04/9/20 19 cUa
Sâ NQi vu v viéc huàng dn tuyn dçtng nhân viên mâm non vâ giáo viên THPT.
Diu 2. Quy ché quy djnh cy the:
1. V nguyen tc, d6i tuçxng, diu kin, tiêu chun, h so, nôi dung xét tuy4n
vâ diu kin trüng tuyn viên chü'c nãm 2019.

2. Quy djnh trách nhiêrn, quyn h?n, to chüc hoat dng cUa Hi dông xét tuyén
viên chüc nàm 2019.
3. Quy djnh Cirl th v chi tiêu xét tuyn, co cAu chuyên mon nghip vu cAn
tuyn dung di vài viên chüc.
Chuung II
NGUYEN TAC, DOT TUUNG, TIEU CHUAN
vA CHI TIEU XET TUYEN
Diu 3. Ye nguyen tc xét tuyn:
1. ViC xét tuyén vién chü'c mAm non nàm 2019 do Hi dng xét tuyn dugc
TJBND huyn quy& dinE thành lip.
2. Thut hin xét tuyn theo quy djnh tai Nghj djnh s 29/2012/ND-CP ngày
12/4/2012 cüa ChInh phü; Nghj djnh s 16 1/2018/ND-CP ngày 21/9/2018 cüa
Chmnh phü; Thông tu so 03/2019/TT-BNV ngày 1 4/5 /20 19 cUa BO Nôi vu; Thông
Ui s' 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 cüa B Nôi vii. Qua trInh xét tuyn phài
dam báo nguyen t&c cOng lchai, dan chü, cong bng trén Co s chi tiêu biên chê
thric giao.
3. Ngithi tiling tuyn là nguèi dü tiéu chuân vâ diu kiên, diioC UBNID
huyn tuyn dung trén Co so' dà nghi cOa Hi dng xét tuyên viên chüc.
4. UBND huyn thành Ip To trvc tip nhn Phiu dang k9 du tuyn.
Diu 4. Diu kin, d61 tirç'ng dtrçrc diy tuytn dung, clii tiên, h so' dy
tuyn, hil so' tuyn dyng vã 1 phi xét tuyn:
1. Diu kin vã dôi tu'qng:
1.1. Ngithi cO dñ các diu kin sau day khOng phãn bit dan tc, nam n&,
thành phAn xa hôi, tin ngu&ng, tOn giáo di.rcic däng k' dtr xét tuyEn:
- Co quc tjch Vit Nam và cu trü tai Viêt Nam;
- Dü 18 tu& trâlên;
- Co Don dci tuyn và phiu dãng
du tuyên; Co 1' 1ch rö rang;
- Dü SuXC khOe dE thisc hiên nhiêm vu;
- Co bAng t& nghip Trung cap chuyên ngành k toán, Mi chInh tr& len.
- DA duffqc k2 hqp dng lao dng vi trI k toán tai cac tnr&ng mãm non cOng
lap co chi tiêu tuyn dung trén dja bàn huyn CAm Xuyên theo Quy& djnh
240/QD-UBND ngày 18/01/2013.
1.2. Nh&ng ngi.r&i sau day không durqc dãng k dir tuyn
- MAt hoc bj hn ch nàng lçrc hành vi dan su;
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- Bang b truy thu trách nhiem hinh sçr; dang chip hành ban an, quyt djnh
v hinh sr cüa Tôa an; dang bj ap ding biên pháp xfr 1 hárth chInh din vâo co
ch&a bênh, co so giáo duc, tnr&ng gião dung.
2. Chi tiêu tuyn diing viên chfrc: gèim 19 chi tiêu tai vj trI nhân viên lam
nhiêm vu M tro, phçic vu:
TT
Ten tnthng
So hrçrng
Ghi chñ
1
MAm non CAm Trung
1
2
MAm non CAm Linh
I
3
MAm non CAm Lôc
I
4
MAm non CAm Ha
I
5
MAmnon CAm Son
1
6
MAm non CAm Thjnh
I
7
MAm non CAm Hung
1
8
MAm non Nam Phüc ThAng 1
1
9
MAm non CAm Phüc
1
10
MAm non CAm throng
1
11
MAm non Yen Hôa
2
12
Mâm non CAm Quang
13
MAmnonCAmBjnh
1
14
Mâm non CAm Thành
1
15
MAm non CAm Thach
I
16
MAm non CAm Vjnh
1
17
MAm non Lé DuAn
1
18
MAmnonCAmM
I
TngsE
19
3. H so'drtuyn:
- Don dàng Ic,? dv tuyên.
- Phi&i dAng Icy' dr tuyén.
(co mu kern theo)
4. HII so tuyn dung, thành phAn hi so' gum: (ThI sinh np hu so tuyn
thing sau khi co quan có thAm quyn có thông báo tiling tuyn).
- So yu 1)? ljch tg thu@ có xac nh3n cüa co quan có thAm quyn trong thôi
han 06 tháng tInh den ngày np hu so thr tuyn.
- Bàn sao cong chüng các van bAng, chU'ng chi và bang k& qua hQc tap theo
yêu cau cña vj trI vic Mm can tuyn ding, &C CO quan có thAm quyn chñng
thyt. Tru&ng hccp có van bng do Co sO dão tao nuOc ngoâi cap phài duac cong
chung djch thut sang ting vit.
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- Gi&y chüng nhân süc khôe con giá trj sü dung do co quan y t dü diu kin
dixcic khám süc khOe chüng nhn theo quy djnh tai Thông fix s 14/2013-BYT
ngày 06/5/2013 cüa 80 Y tê v khám süc khóe (12 tháng).
- GiAy chüng nhn uu tiên: (nEu co) &rçxc ca quan cO thrn quyn ch&ig thi.rc.
6. L phi xét tuyn: 500.000 dèng/nguâi.
Chtro'ng III
NQI DUNG XET TUVEN, DOl TGONG UU TIEN vA PHIIONG THU'C
XAC D!NH NGIXOI TRUNG TUYEN
Diu 5. Ni dung, hinh th&c vã di& irU tiên trong tuyên dyng:
1. NQi dung và hinh thilt xét tuyn viên chile: Dugc thuc hiên theo 2
vông nhu sau:
Vông 1
Kim tra diu kin, tiéu chuAn càa ngu&i dv tuyn dàng k tai Phiu dàng
k' du tuyn theo yéu cAu cüa vj trI viêc lam, nu phü hap thi nglrôi dv tuyn ducic
tham dv vOng 2.
Chm nht là 05 ngây lam vic sau ngày kt thüc vic kim tra diu kiên,
tiêu chuAn cüa nguäi dv tuy4n tai vông 1, nguti dfrng du ca quan, don vj có thAm
quy&n tuyn dvng phãi thông báo triOu tp thi sinh tham dr vOng 2.
Chm nhAt là 15 ngày sau ngày thông báo triu tp thI sinh du'cic tham dir
vOng 2 thi phái tiên hành tA chüc xét vOng 2.
Vông 2
a) PhOng vn d kim tra v nãng lvc, trinh d chuyën môn, nghiêp vii cüa
ngi.rôi dv tuyn.
Ngir&i dung dAu ca quan, don vj cO thAm quyn tuyn dvng viên chüc quy&
dinh hInh thüc phOng vAn tai vOng 2 nay phü hap vOi tinh chAt hoat dOng ngh
nghiêp và yêu câu cña vj trI vic lam cAn tuyên.
b) Dim phOng vAn duoc tInh theo thang dim 100.
c) Thai gian phông vAn 30 phüt;.
d) Không thrc hin vic phüc kháo dAi vói kt qua phOng vAn.
2. Aj tutrng vã diem u'u tiên trong tuyên dyng viên chñc:
a) Anh hung Lvc hxccng vu trang, Anh hung Lao dOng, thuang binh, nguOi
hi.rOng chInh sách nhu thuang binh, thircing binh loi B: ducxc cong 7,5 dim vào
kk qua di4rn thi tai vOng 2;
b) Ngu&i dan tOc thiu so, si quan quân d0i, si quan cong an, quãn nhân
chuyên nghip, ngi.rdi lam cOng tác ca yu chuyn ngânh, con hOt si, con thuang
binh, con bnh binh, con cUa ngi.thi huOng chInh sách nhu thuiing binh, con cüa
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thuang binh loai B, con cña ngu&i hoat d5ng cách mang traàc tng khâi nghia (air
ngày 19 tháng 8 nàm 1945 trà v truOc), con dé cüa nguôi hoat d5ng khãng chin
bi nhim chAt doe hóa h9c, con Anh hung Li,rc luang vU trang, con Anh hang Lao
dng: thrvc cong 5 dim vào k& qua dim thi t?i vông 2;
c) Ngt.thi hoãn thành nghia vu quân sr, nghia yin phiic vçt có thai han trong
luc hiting cong an nhân dan, dOi vién thanh niên xung phong, di viên trI thirc tré
tinh nguyen tham gia phát trin nOng thOn, mien nüi air dü 24 tháng trà len dã hoàn
thãnh nhiém vv: diroc cong 2,5 diem vào két qua diem thi tai vông 2.
Tnthng hap ngi.thi du thi tuyn vién chüc thuc nhiu din in tién thI cM
dugc cOng dim in tiên cao nhAt vào kt qua dim thi tai vông 2.
Biu 6. Cách xác djnh ngubi trñng tuyn trong k3r xét tuyn viên chfrc
Ngirôi tráng tuyn trong k3' xét tuyn viên chüc phài có dU cac diu lcin sau:
a) Co ket qua diem phOng vAn dat air 50 dirn trâ Len;
b) CO s6 dim vông 2 cong vói diem in tiên cao han My theo thu t1r air cao
xung thAp trong phm vi chi tiêu dugc tuyn dvng cüa t&ng vi trI viêc lam.
Tru&ng hap có tiir 02 nguôi tr& len có kEt qua dim phông vAn cong vói
dim in tiên (nu co) bang nhau chi tiêu cu& cCrng cAn tuyn dvng thi nguâi cO
k& qua dim phOng vAn vông 2 cao hon là nguäi tráng tuyEn; nu vn không xãc
djnh duge thi ngu&i dung dAu co quan, don vj cO thAm quyn tuyn dyng viên
chüc quy& djnh ngrnii tthng tuyn.
Trir&ng hap ngirôi dv xét tuyn viên chüc thuc nhiu din in tiên thi cM
dugc cong dim in tiên cao nhãt vào kát qua dim thi tai vông 2 theo quy dinh.
Nguôi khOng trüng tuyn trong k5' xét tuyn viên chüc khOng dtrgc bào Iuu
kM qua xét tuyn cho các ks' xét tuyn lAn sau.
Chuong IV
HOAT BQNG CUA HO! BONG XET TUYEN, BAN KIEM TRA PHIEU,
BAN KIEM TRA SAT H4CH
Biu 7. Hi dung xét tuyn viên chfrc:
1. Hôi dng xét tuyn viên chüc cO 05 hoc 07 thành vién, bao gm:
a) ChU tjch Hi d6ng do nguôi düig dAu co quan có thAm quyn tuyn dung
viên chüc quyM djnh;
b) Phó ChU tjch HOi drng là Tnrông phông Nôi vv;
c) Uy viên kiêm thu ky' HOi dng là nguôi dai din bc phn lam cOng tác t
chuc can b cüa co quan cO thAm quyn tuyn dung vién chuc;
d) Các uy viên khác là ngu&i cO chuyên mOn, nghip vj lien quan den vj trI
tuyn dng.Lj
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2. HOi dng xét tuyn lam viêc theo nguyen tAc tp th, quy& djnh theo da
s& Tru&ng hcvp có s kin bAng nhau thi quy& djnh theo ? kin cña Chü tjch Hi
&ng xét tuyn. Hôi dng xét tuyEn có nhiêm vi, quyn han sau day:
a) Thành lap Ban kim tra PhiEu dang ky dv tuyn, Ban kim tra sat hach dé
thi;rc hin phóng vAn t?i vông 2;
b) T chüc thu phi dij tuyn va sü di;ing phi di;r tuyn theo quy djnh;

c)T6 chñ'c chAm dim phông vAn; kim tra Phiu dàng k2 cbs myn khi xét tuyn;
d) CMm nhAt là 10 ngày sau ngày th ch(rc chArn thi xong, HQi dng xét
tuyn phài báo cáo ngu&i dU'ng dAn co quan, don vj có thAm quyn tuyn dung
viên chüc kt qua xét tuyn d xem xét, quyt djnh cong nhn k& qua xét tuyn;
d) Giài quyk khiu nai, tá cáo trong qua trInh t chüc xét tuyn.
Hôi dng xét tuyn thrçic sü di;ing con dAu cüa UBND huyén, tái khoán cüa
Phông Nôi vçi huyn trong céc hoat dông cüa Hôi dng.
3. Nhiem v'a, quyén han ciXa các thành viên Hci dng xét tuyn.
3.1. Chü tjch Hi dèng xét tuyn:
a) Chju trách nhim të chüc thi;rc hin các thim vi;x cUa H5i dèng xét tuyAn
theo quy dinh, cM dao viéc xét tuyn dáng quy ch& nOi quy k3' xét tuyn viên chüc;
b) Phãn cOng nhim vi ci;i th cho turng thành viên cUa Hi dng xét tuyn;
c) Quy& djnh thánh lap Ban kim tra phiu di;r tuyn, Ban kim tra sat hach;

d) T6 chüc vic xãy di;mg d& phOng vAn theo dáng quy djnh, báo dam bI mat
d& phông van theo ch d tái 1iu "Mit";
d) P chüc vic phông vAn và tng hqp k& qua theo quy dinh;
e) Báo cáo nguti dirng dAu co quan có thAm quyn tuyn dçing viên chüc
xem xét, quyM djnh cong nhn k& qua xét tuyn;
g) Giái quy& lchiu nai, tá cáo trong qua trinh t chüc k5' xét tuyn.
3.2. PhO Chü tjch Hi dng xét tuyn:
Giüp Chà tjch Hi dng xét tuyn diu hành hoat dng cUa Hi dèng va
thixc hién môt s nhiêm vp cu th cüa Hi dng theo si;r phân cOng cüa ChU tjch
Hi dng.
3.3. Các thành viên càa Hi dng xét tuyn do Chü tjch Hi dng phân cong
nhim vçi ci th d báo dam các hoat d'ng cUa Hi dng dung quy dinh.
3.4. Uy viên kiêm Thu k Hi dng giüp Chü tjch Hi dErng:
a) ChuAn bi các van bàn, tài lieu cAn thi& cüa Hi dèng vá ghi biên bàn các
cuc hpp cüa H5i dErng;

b) T6 chIrc, chuAn bj tài lieu hithng dn On tp cho thi sinh (nu có);
c) P chüc viêc thu phi dv xét tuyn, quàn 1y thu, chi vâ thanh quyt toán
phi di;r xét tuyn theo quy djnh,
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d) Tcng hgp, báo cáo k& qua xét tuyn vâi Hi dng xét tuyn.
Di&i 8. Ban ki& tra phiu dàng k dtr tuyn
1. Ban kim tra phi&i dàng k du tuyn do Chü tjch HQi &ng xét tuyn
thành 1p gm: Tru&ng ban và cac thánh viên, trong do cO mt thánh viên kiém
Thuk.
2. Nhiëm vv, quyn h@n và trách thim cüa Ban kim tra phiu dàng k) dir tuyn:
a) TruOng ban kim tra phiu däng k' dkr tuyn chju trách nhiém trc tiêp truôc
Chñ tich Hôi dng xét tuyn và phân cong nhiem v' cv th cho cac thânh vién;
b) Các thành viên Ban kim tra phiu dàng k? dv tuyn thvc hiên thim vv
kim tra diu kin, tiêu chun cUa nguäi dir tuyn theo yeu cAu cüa vj tn viêc lam
dâ dang lcy' t?i Phiu dàng k9 du tuyn;
c) Thãnh viên kiêm Thu k,2 thrc hin nhiêm vii ghi bién bàn cac cuoc hpp,
tng hap danh sách thl sinh ducic thi vông 2 và cac nhiém vi khac theo phân cOng
cüa Truâng ban.
3. Tiêu chun thành viên Ban kim tra phiu dAng k dv tuyn:
a) Ngu&i throc cr lam thánh viên Ban kim tra phiu dàng k d'r tuyn là
cOng chüc, viên chüc cO trinh d chuyén mOn, kinh nghiêm cOng tác trong ngânh,
1mb virc phü hap vo'i yêu cku cña vj tn diz tuyn;
b) KhOng cfr lam thành viên Ban kim tra phiu däng k dv tuyn di vOi
nh&ng nguti cO quan h là cha, mc, anh, chj, em ruOt cUa ben vo hoAc chng; vu
hoc chèrng; con dé hoc con nuOi cüa ngu&i dr xét tuyn hoac nhttng ngu&i dang
trong thii gian bj xem xét xü 1 k' lut hoac dang thi hânh quyt djnh ks' 1ut.
Diu 9. Ban kim tra sat hach
1. Ban kim tra sat hach do ChU tjch HOi dng xét tuyn thành 1p gm:
Tru'àng ban vâ cac thânh viên, trong do cO mt thành vién kiêm Thu ks'.
2. Nhiêm vu, quyn han cüa Tnrâng ban kiêm tra sat bach:
a) Giáp Chü tjch Hi dông xét tuyn xây dirng d phOng vAn bào dam cO s
du so vâi s lucrng thi sinh dugc triéu tp du' thi theo thng vi trI tuyn dung d thl
sinh bc tham ngu nhiên. Ni dung d phông vAn báo dam chIth xac, khoa hoc,
lO'i van, cãu chtt nO rang, dánh giá toàn diên näng lvc, khá näng cña nguOi du
tuyk; phãi phü hap vói yêu cAu cña ngach cong chüt hoc chüt danh ngh
nghip vién chüc tutng irng vOi vj tn dv tuyn. fJ phông vAn phài cO dáp an,
thang dim kern theo (chi ti& dn 5 dim), duo'c dóng trong tñi dvng dà thi, duoc
niêm phong vã báo quãn theo ch do tài 1iu "Mat".
b) T chfrc bá trI thãnh viên Ban kirn tra sat hach phOng vAn trên nguyen
tAc m6i thI sinh phãi cO It nhAt 02 thành viên tr& len chAm dim phOng vAn;
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c) Tng hccp kk qua phóng vn va bàn giao biên bàn, phiu dim chm
phông vn cho lily viên kiêm Thu ky" Hi Mng xét tuyn;
d) Bão mt kt qua dim phông vn.
3. Nhiêm vu, quyn han cüa thành vién Ban kim tra sat hach:
a) Tham gia xây drng d phông vAn theo phân cong cüa Tru&ng ban kirn
tra sat hach;
b) Thirc hién vic chAm dim phông vAn theo dáp an và thang dim cüa d
phông vAn;
c) Báo cáo các dAu hiu vi pham trong qua trinh t6 chüc phOng vAn vOi
Trutng ban kim tra sat hach và kin nghj hinh thüc xU l'.
4. Tiêu chuAn thành viên Ban kim tra sat hach:
a) Ngu&i duqc cfr lam thành viên Ban kim tra sat bach là cong chüc, viên
chrc cô trinh do chuyên môn, kinh nghiêm cong tác trong ngành, linh vvc phü hgp
vói yêu câu cUa vj tn can tuyên;
b) KhOng cà lam thành viên Ban kim tra sat hach d& v6i nhitng nguôi cO
quan he là cha, mc, anh, chj, em ruOt cüa ben vo hoãc chng; vq hoac chng; con
dé hoac con nuôi cUa nguôi dr xét tuyn hoc nhffng nguôi (lang trong thai gian bj
xem xét xfr l k lut hoc dang thi hánh quy& djnh ks' lut.
Chirorng V
TO CHTIC THUt HIEN
Diu 10. To chti'c xét tuyn viên chfrc
1. ChuAn bi tã chfrc xét tuyn:
a) Châm nhAt là 05 ngày lam viêc sau ngày k& thüc kim tra diu kin, tiêu
chuAn cUa nguii d? tuyn tai vông 1, phái gui thông báo tniu tp thI sinh dv
phông vAn, thông báo ci th thai gian, dja dim tà chfrc On tap (nu có) và (ha
dim M chüc phOng vAn cho các thl sinh có dU diu kin di,r xét tuyn;
b) TruOc ngày M chüc phông vAn 01 ngày, Hi dng xét tuyn niêm yt
danh sách thI sinh theo sê báo danh và theo phông d phOng vAn; so dè vj tn các
phông d phOng vAn; ni quy, quy ch xét tuyn tai dja dim tà cMc phOng vAn;
c) TruOc ngày t chüc xét tuyn It thAt 01 ngày, Uy viên kiêm Thu k)2 Hi
dng xét tuyn phài hoán thành các cong tác chuAn bj cho ks' xét tuyn gm:
ChuAn bj càc mu biu lien quan dn tã chüt xét tuyn: Danh sách thl sinh d goi
vào phOng vAn; danh sách d thi sinh k)2 xác nhân sau khi phOng vAn; mu biên
ban giao, nhân dé phOng vAn; mu bién bàn ma d phOng van; mu bién bàn bàn
giao k& qua phông vAn; mu biên bàn xü 1)2 vi phni quy ch, nQi quy k)2 xét
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tuyn; mu biên bàn tam gilt cac giy to, vat dung cüa thI sinh vi pham quy ch,
ni quy k5t xét tuyn và mu biên bàn khac có lien quan.
ChuAn bj the cho các thãnh viên Hôi dèng xét tuyn; Ban kim tra sat hach;
b phn phvc v ks' xét tuyn. The cüa Chü tjch, Phó ChU tjch, fJy viên Hôi dAng
xét tuyn, Trutng ban kim tra sat hach in cthy dfi ho ten và chüc danE. The cüa
cac thành viên khác chi in chfrc danh.
2. To chirc phOng vn:
a) Thôi gian chuAn bj và trà lOi câu hôi phéng vAn cña mi thI sinh không
qua 30 phüt;
b) Khi chAm dim phóng vAn, cac thành viên chAm dôc lap trên phiu chArn
dim d& vOi tlrng thI sinh. Dim phóng vAn là dim trung blnh cong cüa các thàrih
viên tham gia chAm phóng vAn. Truông hap các thành viên chAm phông vAn chAm
dim chênh lch nhau tlr 5 dim trO len dn duó'i 10 dim thi TruOng ban kim tra
sat hach trao di li vOi càc thành viên tham gia chAm phóng vAn, sau do quy&
djnh dim phOng vAn. Truong hcip cac thành viên chAm phông vAn chAm dim
chênh lch nhau tlr 10 dim trO len thI TrirOng ban kim tra sat hach báo cáo d
Chñ tjch Hi dng th chüc d6i thoi gilta cac thành viên tham gia chAm phOng
vAn, sau dO quyEt djnh dim phOng vAn.
3. Tng hap, bàn giao kt qua phOng van:
a) Kt qua chAm phOng vAn phãi dirçrc tEng hap vào bang kk qua chung cO
ch& k cUa các thành viên chAm phOng vAn và cUa TruOng ban kim tra sat hach;
b) Sau khi t chüc phông vAn, ThrOng ban kim tra sat hch bàn giao k&
qua phóng vAn cüa các thi sinh dir xét tuyn cho Uy viên kiêm Thu 15' Hi dAng
xét tuyên;
c) TiJy viên kiêm Thu k Hi dng xét tuyn cO trách nhim tng hap chung
kt qua xét tuyn cUa các thI sinh vâ báo cáo ChU tjch HOi dAng xét tuyn;
d) Chü tjch Hi dEng xét tuyn báo cáo nguOi dung dAn cci quan, dan vi có
thAm quyn tuyn dvng viên chüc cong nhn k& qua xét tuyn.
4. Vic bàn giao k& qua phOng vAn phài 1p thành biên bàn có sir chirng
kik cUa thành viên Ban giám sat va elm dai din ca quan cOng an (nu dirge mOi
tham gia).
Diu 11. Giám sat k3' xét tuyn
1.Nguti dlrng dAu ccx quan cO thAm quyn tuyn dvng viên chlrc phài thành
14p Ban giám sat k5 xét tuyn (sau day gçi chung là Ban giám sat) gAm: TruOng
ban và cac thành vién.
2. Không cIt nh&ng nguti tharn gia Hi dAng xét tuyk và cac Ban giip viêc
ctta Hi clAng xét tuyn lam thành viën Ban giám sat.
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3. Không cü lam thánh vien Ban giám sat d& vOi nh&ng ngithi có quan h
là cha, me, anh, chi, em ruôt cüa ben vu hoãc chng; vu hoAc chng; con dê hoc
con nuoi cña ngithi dr xét tuyn hoc nh&ng ngzôi dang trong thai gian bj xem
xét xü 19 k9 1ut hoac dang thi hành quy& djnh k9 Iuöt.
4. Nôi dung giám sat gm: Vic thvc hin các quy djnh v t6 chüc k5' xét
tuyn; v thrc hien quy ch và ni quy cUa ks' xét tuyn; v thuc hiên chüc trách,
nhim vv cüa các thãnh viên Hi dng xét tuyn vâ các thành viên tham gia cac
Ban giüp vic cña Hi dng.
5. Dja dim giám sat: Noi lam viêc cUa Hôi dAng xét tuyn và các Ban giüp
vic cüa Hii dông xét tuyn.
6. Thánh vién Ban giám sat duo'c quy&n vào phông phông vn trong thôi
gian phông vAn; cO quyn nhAc nhô thI sinh vá các thãnh viên cUa HOi dng, thânh
vién các Ban giüp vic cüa Hi dông trong vic thvc hin guy ch, ni quy k5' xét
tuyEn; du'gc quyn yêu c&u giám thj phông thi 1p biên ban d& vài thi sinh vi
phm quy ch, ni quy ks' xét tuyn (nu co).
7. Khi phát hin vi ph?m ni quy, quy ch xét tuyn cUa thành viên Hôi
Mng, thành viên cüa các Ban giüp vic cUa Hi dng thl thành viên Ban giám sat
duoc quyn 1p biên bàn v vi pham do và dà nghj ChU tjch Hôi dcng dmnh chi lam
nhiêm vii; dèrng thôi báo cáo nguâi dü'ng dAu Co quan, don vj có thkm quyn t
chüc tuyn dpng cong chüt, viên chüc xem xét, xñ 19 theo quy djnh cUa pháp lut
v can bô, cOng chüc, viên chic.
8. Khi phát hin thành viên Ban giám sat khOng thvc hin thing chirc trách,
nhiém vi dugc giao hoc can thip vào cong vic cüa các thánh viên Hôi dEng
hoäc cña các thành viên Ban giüp viêc cüa Hi dng v&i &5ng ca, muc dIch cá
nhãn thi các thánh viên Hi dng hoac thánh viên Ban giüp vic cüa Hc5i dng có
quyn d nghi Tru&ng ban giám sat dinh chi vic thrc hin nhim vv và báo cáo
nguèi dung dAu co quan, don vj có thAm quyn quãn 19 xem xét, xà 19 trách nhiêrn
theo quy djnh cUa pháp 1ut v can b, cong chUt, viên chüc.
Diu 12. Giãi quyh khiu ni, t cáo
1. Trong qua trinh M chüc k9 xét tuyn, tru&ng hop có don thu kin nghi,
khiu nai, t cáo thI Hôi dng xét tuyn phài xem xét giài quyM theo quy djnh cüa
pháp lut v khiu nai, t cáo.
2. Tru&ng hop cO don thu kin nghi, khiu nai, tá cáo v 19 xét tuyn sau
khi Hi dAng xét tuyn dã giái th thI co quan, don vj có thAm quyn tuyn dijng
viên chtrc xem xét, giái quyt theo quy djnh cUa pháp luât v Ichiu nai, tA cáo.
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Di&i 13. Ltru trfr tãi lieu
1. Tài liOu v k xét tuyn bao gm: Các van bàn v t chfrc ks' xét tuyn do
ngirôi dfrng dAu cc, quan có thm quyn tuyn drng cong chi.rc, viên chi[zc k ban
hành; các van bàn cUa Hi dng xét tuyn; biên bàn các cuc hpp Hi dng xét
tuyn; danh sách tng hqp nguti di,r tuyEn; các bién bàn giao nhn d phóng vAn
(kern theo dáp an), biên bàn xác djnh tinh trang niêrn phong dé phOng vAn, biên
bàn vi pham quy ché, ni quy xét tuyn (nu có); d gc d phông vAn; bang Mng
hçip k& qua dim phOng vAn; kt qua xét tuyn; quy& djnh cOng nh4n k& qua xét
tuyEn; biên bàn giài quyM khiu ni, th cáo (n&i cO) vá các 1oi van bàn khác lien
quan dn ks' xét tuyn.
2. Chrn nhAt là 30 ngáy k tü ngày kk thüc k)2 xét tuyn, Uy viên Thu' k)2
HQi dng xét tuyn chju trách nhiêm bàn giao cho co' quan, don vj cO thAm quyn
t chüc tuyn d?ng COng chic, vién chjc d t6 chüc luui tr&, quán 1)2 các tãi 1iu v
1cS' xét tuyn theo quy djnh cüa pháp lut v hiu tri.
Can cü vào các quy djnh tai quy ché nay và các van bàn cüa tinh, Hôi d6ng xét
tuyn tA chüc triAn khai thvc hin dñng k hoach vã hoàn thành vic xét tuyên viên
chüt dam báo dung quy djnh.
Các thành viên HOi dàng xét tuyn vién chüc thuôc huyn CAm Xuyên, Thñ
truàng S co quan, ban ngành, don vi lien quan và các cá nhân có hA so dãng k)2
da tuyn cO lien quan trén dja bàn huyn cO trách nhirn tA chüc thrc hin tAt các
ni dung tai quy chA nay.
Trong qua trInh tA chü'c thirc hin, nAu có gl vuOng mAc thI Hôi dAng xét
tuyn phãi kjp th&i bào cáo UBND huyn dA xern xét, giài quyAt.i.
Ut BAN NHAN DAN HUYEN
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