
Dinh Van Dlin 

U' BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TNH NINH BINH Dc Ip - Tir do - Hnh ph lie  

S 388 /QD-UBND Ninh BInh, ngày if tháng 3 näm 2020 

QUYET D!NH 
Ban hãnh K hoich tuyên ding cong chüc, viên chfrc tn1i Ninh BInh 

nãm 2020 theo Ngh djnh so 140/2017/ND-CP ngày 05/12/2017 cfla 
ChInh phü v chInh sách thu hñt, tio nguôn can b ti sinh viên 

tt ngIiip xuiIt sac, can b khoa h9c tré 

U'c BAN NHAN DAN TINH NINH BINH 

Can ci Lut Td chic chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015; 

Can ci Lugt án cong chic ngày 13/11/2008; 

Can ci Nghj djnh sO' 24/2010/ND-CT ngày 15/3/2010 cia ChInh phi quy 
djnh ye tuyên dyng, th dyng và quán l cOng cht'cc; Nghj djnh sO 29/2012/ND-CF 
ngày 12/4/2012 cia Chin/i p/'iñ ye tuyên dyng, th dyng và quán l•j viên chz'c; 
Nghj djnh sO 161/2018/ND-CT ngày 29/11/2018 cza C'hInh phi si't'a dOi, bO sung 
m5t sO quy d/nh ye tuyén dyng cOng chic, viên chuc, náng nggch cOng chuc, thäng 
hgng viên chuc và thrc hin chê dç5 hcrp dOng inç5t sO loqi cOng vic trong cci quan 
hành chInh nhà nu&c, don vf sy nghip cOng 1ç2p; 

Can cu Nghj d/n/i sá 140/201 7/ND-CF ngày 05/12/2017 cza ChInh phu 
ye chInh sac/i thu 1nt, tgo nguón can bç5 tile sin/i viên tOt nghiêp xuât sac, can 
bç5 khoa hQc tré, 

Theo d nghj cza Giám dc Sà Nói vy tgi Ta trinh sO' 85/TTr-SNV 
ngày 09/3/2020. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hoach  tuyn diing cong chlrc, 
viên chlrc tinh Ninh BInh näm 2020 theo Nghj djnh so 140/201 7/ND-CP ngày 
05/12/20 17 cüa ChInh phü ye chInh sách thu hlit, to nguôn can bO tilr sinh viên tot 
nghip xut s.c, can b khoa hçc tré. 

Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành ké tr ngày k. 
Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh; Giárn dôc S& Ni viii; Giám dOc các 

sâ, ban,ngành; Chü tjch UBND các huyn, thành phô, các ca quan, dan v có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

No'i u/tan: TM. UY BAN NHAN DAN 
-Nhi.rDieu3; TI H - B Ni vu (d báo cáo); 
- Thu&ng trirc Tinh üy; 
- Tlnr?rng trrc HDND tinh; 
- Chi tjch, các PCT UBND tinh; 
- Li.ru: VT,VP7. 



U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH NINH BNH Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

Ninh BInh, ngày 44 tháng 3 nám 2020 

KE HOACH 
Tuyn diing cong chfrc, viên chfrc tinh Ninh BInh nám 2020 

theo Nghj djnh s 140/20171ND-CP ngày 05/12/2017 cüa ChInh phü 
v chInh sách thu hut, to ngun can b tir sinh viên 

tot nghiçp xuat sac, can b9 khoa hçc tre 
(Ban hành kern theo Quyét djnh so 588 /QD-UBND 

ngày II /3/2020 cüa Uy ban nhán dan tinh Ninh BIn/i,) 

Can cü Lut Can b, cong chüc ngày 13/11/2008; 

CAn cir Nghj dnh s 24/2010/ND-CP ngày 15/3/2010 cüa ChInh phü quy 
djnh v tuyn diing, sir ding và quân 1 cong chi'rc; Nghj djnh so 29/2012tND-CP 
ngày 12/4/20 12 cüa ChInh phü ye tuyên ditng, sü ding và quãn 1 viên chirc; Nghj djnh 
sO 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü st'ra cti, b sung mt s quy 
djnh ye tuyên dung cong chüc, viên chirc, nâng ngch cong chirc, thAng hang viên 
chüc và thirc hin chê d hçrp dông mt s l°ai  cong vic trong ca quan hành chInh 
nhà nuc, don vj si;r nghip cong Ip; 

CAn cü Nghj djnh s 140/2017/ND-CP ngày 05/12/2017 cüa ChInh phü 
ye chInh sách thu hiit, tao  nguôn can b tü sinh viên tot nghip xuât sic, can b 
khoa hçc tré; 

CAn c1r Thông tu s 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 cüa B NOi  vi;i quy 
djnh chi tiét mt sO diu ye tuyn di;ing và nâng ngch Cong chirc cüa Nghj djnh so 
24/2010/ND-CP ngày 15/3/2010 cüa ChInh phU; Thông tu sO 05/2012/TT-BNV 
ngày 24/10/2012 cüa B Ni vi;i süa dOi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu sO 
13/2010/TT-BNV ngày 30/12/20 10 cüa B Ni vv; Thông tu s 03/2019/TT-BNV 
ngày 14/5/2019 cüa B Ni vi;i s1ra dôi, b sung mt s quy djnh ye tuyên ding 
cOng chüc, viên chic, nâng ngch cOng chrc, thang hang chirc danh nghê nghip 
viên chüc và thi;rc hin chê d hqp dông mt s l°ai  cOng vic trong co quan hành 
chInh nhâ nithc, dan vj si;r nghip cong 1p; 

Trên cc si chi tiêu biên ch duçc giao và nhu cu tuyn diing cüa các ca 
quan, dan vj; UBND tinh ban hành Ké hoach  tuyên dirng cong chüc, viên chüc 
tinh Ninh BInh 11Am 2020 theo Nghi. dnh s 140/2017/ND-CP ngày 05/12/2017 cüa 
ChiInh phü v chinh sách thu hiit, to ngun can b tr sinh viên tot nghip xuât sAc, can 
b khoa hçc tré, ci;i the nhu sau: 

I. MVC  DICH, YEU CAU 

1. M,ic dIch 
Thu hut sinh viên tht nghip xut sic, can b khoa h9c tré có trInh d, nàng 

lirc chuyén mon cao, phm cht dao  dirc t&, phü hcp vOi vj trI yic lam dé bO sung 
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di ngü cong chirc, viên cht'rc cüa các s, ban, ngãnh và UBND các huyn, thânh 
phô dap irng yeu cau, nhim vi duqc giao và tao  ngun can b trong các Co quan 
nhà nuâc tü cap tinh den cap huyn theo Nghj djnh s 140/2017/ND-CP ngày 
05/12/2017 cüa ChInh phü ye chInh sách thu hut, tao  ngun can b tü sinh viên tot 
nghip xuât sAc, can b khoa h9c tré (Nghj d/nh so' 140/201 7/ND-cP) 

A A 2.Yeucau 

- Vic th chüc tuyn ding phãi thirc hin theo dung quy trInh, quy djnh cüa 
pháp 1u.t; phãi cAn cir vào yeu câu nhim v11, vj trI vic lam, co cu ngach cong 
chirc, chuc danh nghê nghip viên chi'rc và chi tiêu biên ch cüa trng co quan, don 
vj; dam báo ye sO luqng, chat luong; dung di tuçlng, co cu, dü diêu kin và tiêu 
chuân nghip vi1 theo quy djnh. 

- Dam bão nguyen tc cong khai, minh bach,  khách quan và dung pháp lut; 
dam bâo tInh canh  tranh trong xét tuyn. 

II. DOI TIJ'NG, DIEU KIN, TIEU CHUAN 
1. Di tirçrng dir tuyn: Thirc hin theo quy djnh tai  Diu 2 Nghj djnh s 

140/2017/ND-CP, bao gm: 

a) Sinh viên tt nghip dai  hçc loai xuât sac tai Co S& giáo dijc dai  hçc a 
trong nuOc hoc nuac ngoài ducrc cOng nhn tiiong duong v vAn bang, chirng chi 
theo quy djnh cüa pháp lut có kt qua hçc tp và rèn luyn xut sAc các nAm hçc 
cüa bc dai  h9c, trong d tui quy djnh tai  Diu 1 LuQLt Thanh nien (t1r dü muai sau 
tui dn ba muoi tui) tinh dn thii dim np h so dir tuyn và dáp ung mt trong 
các tiêu chuân sau day: 

- Dat giãi ba cá nhân tr& len tai  mt trong các kS'  thi lira ch9n hçc sinh giôi 
cap tinh, dt giâi khuyên khIch tr& len trong các k' thi lira ch9n h9c sinh giOi cap 

quOc gia hoc Bng khen tr& len trong các kS'  thi 1ra ch9n h9c sinh giOi quOc té 
thuc mt trong các mon khoa hçc tir nhiên (toán, 4t 1, hóa hçc, sinh h9c, tin 
hçc) và khoa hçc xA hi (ngii vAn, ljch su, dja 1, ngoai ngü) trong thôi gian hçc a 
cAp trung hçc ph thông; 

- Dat giái ba ca nhân tr& len tai  cuc thi khoa h9c - k5 thut cap quôc gia 
hoc qu& t trong thai gian hçc a cAp trung hçc phô thông hoc bc dai  h9c; 

- Dt giâi ba cá nhân tra len tai  cuc thi O-lim-pIch thuc mt trong cac mon 
toán, vt l, hóa hçc, co hçc, tin hçc hoc các chuyên ngành khác trong thai gian 
hc a bâc dai  hoc duçic Bô Giáo diic yà Dâo tao  cOng nhn. 

b) Nguai có trInh d thac si, bác si chuyên khoa cAp I, bac si ni tri, duçc si 
chuyên khoa cAp I chuyên ngành y h9c, ducic hçc trong d tuôi quy djnh tai  Diêu 1 
Luât Thanh niên (tr dü muai sau tuOi den ba muoi tuôi) tInh den thai diem np hO 
so dir tuyên và dáp 1rng dü các tiêu chuân sau day: 

- Dtt mt trong các tiéu chun quy dnh tai dim a, mçtc 1 phn II K hoch nay; 

- Tot nghip dai  hçc loai kha trà len va có chuyên ngành dào tao  sau  dai  h9c 
cung nganh dao tao & bc dai  hçc. 

2 



c) Ngu&i Co trInh d tin si, bác sT chuyén khoa cp II, duqc sT chuyên khoa 
cp II chuyên ngành y hçc, di.rçcc hçc trong d tui theo quy djnh tai  Diu 23 
Nghj djnh s 40/2014/ND-CP ngày 12/5/2014 cüa ChInh phü quy djnh vic sü 
diing, tr9ng dung cá nhân hot dng khoa hçc và cong ngh (di.rói 35 tui) tInh dn 
thOi dim np h so dir tuyn và dáp üng dü các tiêu chun quy djnh tai  dim b, 

miic 1 ph.n II K hoach  nay. 

2. Diu kin, tiêu chun 

a) Ngu&i dir tuyn có mt quc tjch là qu& tjch Vit Nam; 

b) Co Phiu dang k dir tuyn theo mu quy djnh; có l ljch rô rang ducic 
TJBND xA, phu?mg, thj trn noi däng k h khu thii&ng trü xác nhn; 

c) Co phm cht chInh trj, dao  di'rc t&; 

d) Dü src khoé d thrc hin nhim v11 thrçic co si y t cp huyn trâ len 

chimg nhn; 

d) Giy Ri, van bàn lien quan dn các diu kin, tiêu chuân thu hOt theo 
Diu 2 Nghj djnh s 140/20171ND-CP; 

e) Co bang t& nghip, bang dim, chirng chi dOng vi trInh d chuyên môn, 
phO hqp vâi vj trI vic lam cn tuyn diing; Co Chllng chi ngoi ng trInh d thong 
dh.rong bc 2 khung näng 11rC ngoi ngit Vit Nam trâ len theo quy djnh tai 
Thông tu s 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cOa B Giáo dic Va Dào tao 
ban hành khung näng lirc ngoi ng 6 bc dOng cho Vit Nam; Co chi'rng chi tin 
hçc trInh d dat  chuân k5 nàng sir diing Cong ngh thông tin co bàn tr& len theo 
quy djnh tai  Thông tu s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cUa B Thông tin và 
Truyn thông quy djnh Chu.n k5' nàng si'r ding cong ngh thông tin. 

- Di vài van b&ng, chüng chi do cci sâ dào tao  fluóC ngoài cap phãi duçic cci 
quan cO thm quyên cOng nhn Va cong ching djch thut sang ting Vit; 

- Di vi các thI sinh t& nghip sau dai  hpc phài Co chuyên ngânh dào tao 

sau dai  hQc cOng ngành dào tao  bc  dai  hçc. 

3. Nhfrng ngirôi sau day không duqc dãng k dr tuyn 

a) KhOng Cu trO tai  Vit Nam; 

b) Mt hoc bj han  ch nàng 1irc hành vi dan sir; 

c) Dang bj truy ci'ru trách nhim hinh sir; dang chp hành hoc cia chp hành 
xong bàn an, quyt djnh v hInh sir cOa Toà an ma chua duqc xoá an tIch; dang bj áp 
dung bin pháp xi:r 1 hành chInh dua vào cci si cha bnh bt buc, Co SCY giáo diic. 

III. CHI TIEU, HO S TUYEN DUNG 

1. Chi tiêu tuyn dung 

Tng chi tiêu tuyn ding cong chirc, viên chirc trên dja bàn tinh Ninh Binh 
näm 2020 theo Nghj djnh s 140/2017/ND-CP là 30 chi tiêu. 

(Co bang chi tiêu tuyn dyng chi tiit kern theo) 
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A • •.A •( A 2. Ho so, da diem tiep nhn 

a) H so dr tuyn: Ng.thi tham gia dr tuyn np 01 Phiu dàng k dir tuyên 
theo mu cho co quan, don vj tuyn diing trong thii hn chm nhAt là 30 ngày ké 
tr ngày có thông báo tuyên ding (kern theo ho sc' gOc ã'ê dOi chiêu khi n(5p phiéu 
dàng /g dr tuyén). 

b) H so hoàn thin d xét tuyn 

- Bàn so yu l ljch tir thut có xác nhn cüa co quan có thâm quyên trong 
thai hn 30 ngày, tInh den ngày hoàn thin h so tuyên dung; 

- Bàn sao giây khai sinh; 

- Giy chtrng nhn src khôe do co quan y t có thm quyn cap; 

- Bàn chiip các van bang, chirng cM và kt qua hçc tp theo yêu cu cüa vj 
trI dir tuyn; 

- Giây tä, van bàn lien quan dn các di&u kin, tiêu chuAn thu hñt theo Diu 2 
Nghj djnh s 140/2017/ND-CP. 

(Lwuj. Ngwài dáng k3 dir tuyJn hin dang cOng tác tai dan vj sir nghiép cOng 
lçp, cOng ty Nhà nu-óc, s9 quan và quán nhán chuyên nghiép hoäc dang là can bó 
chuyên trách, cOng chzc ca'p xâphái du'cic Thz trtthng cc quan, dan vj dcng bcng 
van bàn cho phép dáng kj dir tuyn, Philu dàng lg dr tuyn chi dtrcic dáng /g dr 
tuyn a rnç3t vj tn vic lam cdn tuyn ding, né'u ngwài c4 tuyn dáng k3 a hai vj trI 
vic lam trà len hoc trong Phié'u dàng lg' dr tuy1n khai khOng trung thrc thI sê bf 
xoá ten trong danh sách dr tuyJn hogc hu bO ké't qua tuyJn dyng,). 

Sau khi có thông báo kt qua dr kin trüng tuyn, ngithi dr kin trüng tuyn 
phái dn Sà Ni viii np bàn sao các van bng, chrng chi, kt qua hçc tip,  phiêu l 
ljch tu pháp do Sâ Tr pháp noi thir?mg trü .cp, d6i tuqng ixu tiên (né'u co) dê hoàn 
thin h so tuyên ding theo quy djnh. Tnr&ng hqp ngix&i dir kin trüng tuyn 
không hoàn thin dü h so dr tuyn hoc có hânh vi gian 1n trong vic kê khai 
Phiu dãng k dr tuyn hoc co quan có thm quyn tuyn dçing phát hin ngiii 
dr kin trüng tuyn sr diing van b&ng, cht'rng chi không dung quy djnh thI sê bj 
buy kt qua trüng tuyn. 

Trong thñ hn chm nht là 30 ngày k tir ngày có quyêt djnh tuyên dung, 
ng1xi duçic tuyn ding phái dn cci quan nhn vic, trr tru&ng hçp quyêt djnh 
tuyn ding quy djnh th&i han  khác. Tnr&ng hcip ngithi dt.rçic tuyn ding có l do 
chInh dáng ma không th dn nhn vic thI phãi lam don xin gia hn tri.râc khi kt 
thüc th.ñ han  nêu trên; thai gian xin gia han  không qua 30 ngày, k tir ngày ht 
thai han nhn vic. 

c) Dja dim tip nhn: Tai  tri sâ co quan Sâ Ni vv tinh Ninh BInh. 

Dja chi: Km s 2, duäng Tr.n Hirng Dao,  phithng Dông Thành, thành phô 
Ninh BInh, tinh Ninh BInh; din thoai: 0229.3872.040. 
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IV. NOI DUNG, HINH THU'C TUYEN DUNG,  XAC  D!NH  NGUI 
TRUNG TUYEN 

1. Ni dung, hInh thtrc tuyn diing 

Thirc hin tuyn diing theo hInh thirc xét tuyn quy djnh tai  Nghj djnh s 
140/2017/ND-CP, ci the nhu sau: 

Vbng 1: Kim tra diu kin, tiêu chuAn cüa nguôi di tuyn theo yeu cu cüa 
vj trI vic lam dâ dang k tai  Phiu dàng k dir tuyn, nu phü hqp thI ngui dir. 
tuyên dugc tham dr vông 2. 

Vbng 2: Phông vn v trInh d chuyên môn, nghip vi theo yêu câu cüa vi 
trI vic lam can tuyén; diem phông van duçic tInh theo thang diem 100; thi gian 
phóng vn 30 phüt; ni dung phOng vn theo yêu cu cüa vi trI vic lam (không 
thirc hin vic p/'nc kháo dôi vái kIt qua phóng van). 

2. Xác dnh nguri trñng tuyên 

a) Ngi.thi trüng tuyn trong kS'  xét tuyn cong chuxc, viên chrc phãi có dü các 
diêu kin sau: Co kt qua dim phông vn tti vông 2 dat  tr 50 diem tth len; có so 
dim vông 2 cong vâi diem ru tiên (nlu co) cao han ly theo thir tir t1r cao xuOng 
thâp trong phm vi chi tiêu dixçic tuyn diing cüa trng vj trI vic lam. 

b) Tri.r?mg hcip có ti'r 02 nguäi tth len có kt qua dim phOng vn cong vâi 
diem uu tiên (nê'u co) bang nhau a chi tiêu cui cüng can tuyên diing thI nguäi có 
kt qua dim phOng vn vông 2 cao han là ngithi trüng tuyên; nêu vn không xác 
djnh duçc ngiiai tr1ing tuyen thI ngi.rai dirng du cor quan có thâm quyên tuyên 
diing quyêt djnh ngi.r&i trüng tuyên. 

c) Ngu&i không trüng tuyn trong kS'  xét tuyn không ducic bâo li.ru kt qua 
xét tuyên cho các k' xét tuyên lan sau. 

V. CHE DQ IfU TIEN 
1. Dôi tucmg và dim uu tiên trong xét tuyn 

a) Anh hung Lirc luçmg vu trang, Anh hung Lao dng, thirorng binh, ngithi 
huâng chInh sách nhu thiiang binh, thuang binh loai  B: Dixçyc cong 7,5 diem vào 
kêt qua dim phOng v.n tai  vông 2. 

b) Ngu?ñ dan tc thiu s& si quan quân dci,  si quan cOng an, quân nhân 
chuyen nghip, ngi.thi lam cOng tác cor yu chuyên ngành, con lit sT, con thuang 
binh, con bnh binh, con cüa nguai hii&ng chInh sách nhu thuang binh, con cüa 
throng binh loai B, con cüa nguai hoat  dng cách mng trtiac tong kh&i nghTa (ti'r 
ngày 19 tháng 8 näm 1945 tr& v truac), con dé cüa ngu&i hoat dng kháng chien 
bj nhim chit dc hóa h9c, con Anh hung Lirc luçing vu trang, con Anh hung Lao 
dng: Duqc cong  5 dim vào kt qua dim phOng van t?i  vông 2. 

c) Nguai hoàn thành nghia vii quân sr, nghTa vi phiic vt có thai han  trong lirc 
hrcing cong an nhan dan, di viên thanh niën xung phong, di viên tn thirc trê tInh 
nguyen tham gia phát trien nOng thOn, min nüi tir dü 24 tháng trâ len dä hoàn thành 
nhim vv: Dtrçc cong  2,5 diem vào kt qua dim phOng van ti vông 2. 
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2. Tru?mg hçip ngixii tham gia dr tuyn thuc nhiu din uu tiên thI chi duçc 
cong diem uu tiên cao nhât vào kt qua dim phông vn tai  vông 2. 

vi. CAC BU1C TIEN HANH 

Btr&c 1. Thông báo tuyn diing 

Tr ngày 13/3/2020 dn ngày 15/3/2020, thông báo diêu kin và tiêu chun 
däng k dr tuyên, so krqng vj trI vic lam cn tuyên, thai gian däng k dir tuyn, dja 
diem tiêp nh.n phiéu däng k dir tuyên trên Dài Phát thanh và Truyên hInh 
Ninh BInh, Báo Ninh BInh, Trang thông tin din tCr S& Ni vit và niêm y& K hoach 
tuyên ding cong ch'trc, viên chrc theo Nghj djnh s 140/201 7/ND-CP tai  trii sâ ca 
quan Si Ni v1. 

Biro'c 2. Tip nhn Phiu dang k dr tuyén 

- Tü ngày 16/3/2020 dn ht ngày 15/4/2020, phát hành, thu nhn phiu 
dãng k dtr tuyên và danh mllc tài 1iu on tp ti Sâ Ni v dôi vii thI sinh däng k 
dr tuyên. 

(Phát hành, thu nhçn phié'u dàng /g' dir tuyé'n trong gi& hành chInh cza các 
ngày, kê cá ngày thi' Bay và Chi Nht) 

- Tir ngày 16/4/2020 dn ngày 17/4/2020: Tng hcTp, báo cáo kk qua vic däng 
k9 dr tuyên cüa thI sinh; nhüng khó khän, vi.râng mc trong qua trInh tiêp nhn phiêu 
dàng k) dir tuyên d Hi dng tuyn ding xem xét, giãi quyêt. 

Bu'&c 3. Thông báo kt qua kim tra h s; thành 1p Hi dng tuyn dçing; 
thông báo thii gian, dja diem phOng van 

- Tü ngày 16/3/2020 dn ht ngày 26/3/2020 Sâ Ni vii tham mu'u UBND 
tinh thành 1p Hi dng tuyên dicing; 

- Tir ngày 18/4/2020 dn ngày 23/4/2020: Kim tra h sci dr tuyn, thông báo 
kêt qua kiêm tra h si; gi'ri thông báo triu tp thI sinh dü diêu kin xét tuyn; 

- Ngày 24/4/2020: Tp trung thI sinh d quán trit ni quy, quy ch, kim 
tra, di chiu danh sách thI sinh tham dir; niêm yet danh sách thj sinh theo phông 
phOng vn; dja diem phOng vn ti Tru&ng Dai  hçc Hoa Lu. 

Buó'c 4. T chirc phOng v.n 

Tr ngày 25/4/2020 dn ngày 26/4/2020: T chirc phOng vn v trInh .d 
chuyên môn, nghip vii. 

Bu&c 5. Thông báo kt qua phOng v.n và hoán thin h si 

Ngáy 28/4/2020: Gi'ri thông báo kt qua phOng vn dn thI sinh tham gia dir 
tuyn; thông báo các thI sinh dir kien trüng tuyên, dOi chieu, thu nhn hoàn thin 
h s tuyn diing cüa thI sinh theo quy djnh ti Dim b Khoán 2 M%lc III K hoch. 

Btro'c 6. Ph duyt kt qua tuyên diing 

- Tir ngày 04/5/2020: TrInh UBND tinh xem xét, phe duyt k& qua 
tuyn dicing; 

- Sau khi UBND tinh phe duyt danh sách tráng tuyn, S& Ni vv quyt djnh 
tuyn diing và diu dng thI sinh trüng tuyen ye lam vic ti các co quan, dan v. 
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VII. TO CHC THIJC HIN 

D thirc hin K hoach tuyn ding cong chrc, viên chirc tinh Ninh BInh 
nàm 2020 theo Nghi dinh so 140/2017/ND-CP dam báo khách quan, cong khai, cong 
bang và dung quy djnh cüa pháp lut, UBND tinh yêu cu: 

1. Sâ Ni vij là co quan Thuè'ng trrc chü trI, phi hcip vâi các Co quan co 
lien quan chun bj các diêu kin dé to chirc tuyn ding theo dung quy djnh; chU 
dng phi hçip vâi các S&, ban, ngành, UBND các huyn, thành ph& CáC Co quan 
có lien quan gii'ip UBND tinh thirc hin K hoch nay. 

2. Thu tru&ng các S&, ban, ngành, Chu tjch UBND các huyn, thành phô, 
các don vj sr nghip thuc UBND tinh có trách nhim phôi hcrp vâi Sâ Ni viii dê 
thirc hiên K hoach nay. 

VIII. LI PH! 

Thirc hin theo quy djnh tii Thông tu s 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 
cüa Bô Tài chInh quy djnh mirc thu, ch d thu, np, quán 1 và sir diing phi tuyên 
diing, phi dr thi nâng ngch, thãng hang cong chirc, viên chuc: L phi 500.000 
dông/0 1 thI sinh Nàm tram nghIn dông/ 01 thI sinh)./. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CIIU TICH 

Dinh Van Din 
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IEU TUYEN DUNG  CONG CH1C VIEN CHUC T!NH NINH BINH NAM 2020 

NGH! D!NH  SO 140/2017/ND-CP NGAY 05/12/2017 CUA CHINH PHU 

chi 
tiêu 

tuyen 
diing 

nam 2020 

Chi tieu tuydn 
dung 

Ngch hoc 
Chucdanh 
ngh nghip 
tuyn ding 

Nhu cu dãng k tuyn ditug viên chfrc näm 2020 

Ghi chü Ten don v  có chi tiêu tuyn ding 
Cong 
chuc 

Vjên 
chLrc 

TrInh d 
tlào tao 

Nganh/ chuyên ngành (bic 
dai hQc,) 

Chuyên ngãnh 
sau dai hçc 

Ma tài 
lieu 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 

I SrTàichInh 1 1 

I Phông Tài chmnh hãnh chmnh sir nghip 1 1 
Chuyén viên 

01.003 
Di hQc Kinh t&'Kinh th d6i ngoai TLOI 

II SöYtê 12 12 

I Trung tam t huyn Hoa LLr 

Bács5 
(hang III) 

V.08.0 1.03 

Di hQc Y da khoa TLO2 I I 

1 

2 Trung tam t huyn Yen Mo 
1 Bác s CK I Y da khoa San TLO3.1 

I Bác s CK I Y da khoa Cp cthi TLO3.2 

3 Trung tam t huyn Kim Sqn I I Di hc Y da khoa TLO2 

4 Trithng Cao dng Y t 6 6 

4.1 B mon Lam sang 

1 I 

Giãng viên 
(hang III) 

V.07.01.03 

Thc s hoäc 
Bác s CK I 

Ydakhoa Ni TLO4.1 

I I Y da khoa Nhi 1L04.2 

I I Y da khoa Ngoi TLO4.3 

4.2 BmônYcisâ 

1 1 Y da khoa NOi TLO4.1 

2 2 Y da khoa Truyn nhim TLO4.4 



, 
- . 

co chi tieu tuyen ding 

Tngchi 

tuycn 

dung 
näm 2020 

Ch tieutuyen 

. 
nghe nghiep 
tuyen ding 

Nhu cu däng k tuyn dizng viên chfrc näm 2020 

Chi chu a i IV 
Cong 

chrc 

Vn 

cIurc 
Trinh do 
dào to 

Nganh/ chuyên nganh (bac 

dai hQc,) 

Chuyên nganh 

sau dai hoc 

M1 tai 

lieu 

dicvàDãotao 15 15 

I Tnrng THPT Chuyén Lucing Van Iiiy 

2 2 

Giáo viên THPT 
(hng III) 

V.07.05.15 

D h 

TingAnh TLO5.1 

1 1 Da l TLO5.2 

I I Tin h9c TLO5.3 

2 Tnrng THPT Gia Vin A 

I I Ting Anh TLO5.1 

I I Cong ngh TLO5.4 

I Tin h9c TLOS.3 

3 Trung THPT Nho Quan C I I Cong ngh TLO5.4 

4 TriimgTHPT Yen Mo B 2 2 Tin hQc TLO5.3 

5 TrumgTHPTKimScmA I I TingAnh TLO5.I 

6 Thrmg THPT Bmnh Minh 

1 1 TingAnh TLOS.I 

I Dia I' TLOS.2 

I I Tin hQc TLOS.3 

I Cong ngh TLOS.4 

IV Dài Phät thanh Va Truyên hinh 2 2 

I Phông Biên tap 2 2 
Bién tp vién 

(hang Ill) 
V.11.01.03 

D?i h9c 

Báo chI hoãc Xuât ban; Tri.rimg 
hçrp cO chuyén nganh khác thI 
phãi qua lap bi dLröng v 
nghip vv báo chi, xut ban tir 
08 tun trO len 

TLO6 TLO6 

T6ngcng 30 1 29 
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