UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VItT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
THANH PHO V(JNG TAU
Se,: 3542 /KH-UBND

Ving Tàu, ngày 03 tháng 7 nám 2019

KE HOACH
Bô nhim chtrc danh Hiu tru'&ng
Trtrong TH Nguyen Viêt Xuân, Trtro'ng TH Phtwc An,
Tru'ô'ng THCS VIing Tàu, Trwông THCS Nguyen Van Linh
thuc UBND thành phô Vüng Tàu nãm h9c 2019-2020
thông qua hInh thfrc xét tuyên chQn cinh tranh
Can cü Lust Giáo dijc ngày 25 tháng 11 näm 2009;
Can cü Diu 1 Tmèng THCS ban hành kern theo Thông tu s 12/2011/TTBGDDT ngày 28 tháng 3 näm 2011; Diêu 1 Truè'ng Tiêu h9c ban hành kern theo
Thông tu so 41/2010/TT-BGDDT ngày 30 tháng 12 näm 2010 cüa Bô Trung B
Giáo dic và Dào tao;
Can cü Thông tu se, 14/201 8/TT-BGDDT ngày 20 tháng 7 näm 2018 ban
hành Quy dnh Chuân hiu tru&ng Ca so' giáo dçic phô thông;
Can cr Quyêt djnh s 33/2012/QD-UBND ngày 31 tháng 10 närn 2012 cüa
UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu ye vic ban hành quy djnh thârn quyên quân 1 can
b, cong chirc trong các ca quan Nhà nuo'c thuc tinh;
Can cü Quy djnh s 1743-QD/TU ngày 29 tháng 12 näm 2017 cüa Thành üy
Vüng Tàu ban hành Quy djnh ye phân cap quân 1 can b, cong chiirc, viên chrc
lãnh do, quân 1; QUy djnh so i 744-QD/TU ngày 29 tháng 12 nàm 2017 cüa
Thành üy Vüng Tàu ye vic ban hành Quy djnh bô nhirn, giâi thiu irng cir, min
nhim, luân chuyên, diêu dng, quy hoach dôi vâi can b, cong chrc, viên chüc
lãnh dao, quân 1; Quy djnh so 1745-QD/TU ngày 29 tháng 12 näm 2017 cüa
Thành üy Vüng Tàu ban hành tiêu chuân chirc danh, tiêu chi dánh giá can b lãnh
dao, quãn 1 thuOc din Ban Thu?mg vi Thành üy quán I; Quy, djnh so 2988QD/TU ngày 26 tháng 3 näm 2019 cUa Thành üy Vüng Tàu s1ra dôi, bô sung mt
sO diêu cüa Quy djnh so 1745-QD/TU ngày 29 tháng 12 nàm 2017 cüa Ban
ThuO'ng vi Thành üy ye tiêu chuân chirc danh, tiêu chI dánh giá can b lãnh do,
quân I thuc din Ban Thuo'ng v1i Thành üy quán 1;
Can cü K hoach s 261-K}IITU ngày 11 tháng 10 nàm 2018 cüa Ban chp
hành Dãng b Thành phô Vüng Tàu ye thrc hin Ngh quyêt so 1 9-NQ/TW ngày
25 tháng 10 närn 2017 cUa Ban chap hành Trung urng Dãng khóa XII và Chuang
trmnh hành dng so 28-CTr/TU ngày 27 tháng 7 nãrn 2018 cüa Tinh Uy ye tiêp tic
de, mo'i h thông to chirc và quàn 1, nâng cao chat lu'qng và hiu qua hot dng
cüa các dan vj s,r nghip cong lap;
Thirc hin Kt 1un cüa Thuo'ng tryc UBND thành ph Vüng Tàu ti Thông
báo so 112 /TB-UBND ngày 03 tháng 7 näm 2019;
Theo d nghj cüa Truâng PhOng Ni v ti To' trInh s 934 /TTr-PNV ngày
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03 tháng 7 näm 2019,
UBND thành ph VUng Thu ban hânh K hoch b nhim chirc danh Hiu
tnrng Tnrông TH Nguyen Viêt Xuân, Tnrng TH Phuc An, Trtthng THCS
Vüng Tàu, Trumg THCS Nguyen Van Linh thuc TJBND thành phô Vüng Tàu
näm h9c 2019-2020 thông qua hInh thCrc xét tuyên ch9n cnh tranh, gôm các ni
dung c the nhu sau:
I. MJC DICH VA YEU CAU:
1. Mic dIch:
- N1im tto môi trirông ctnh tranh lành mnh, tüngbuâc thrc hin dM m9i
quy trInh bô nhim can b lãnh do, quân 1, nâng cao chat lu'çing di ngü can b,
cong chirc, viên chirc Iãnh d.o, quãn 1.
- Phát hin, thu hut, tr9ng dng nhüng ngtthi Co düc, uy tIn, näng 1c chuyên
mon nghip vi vng yang; có rncc ma hoài bão the hin quyêttâm xây dimg và
phát triên don vj dê dóng gOp sirc içrc, trI tu cho sr phát triên ben vU'ng chung cüa
Thành phô.
- Tio diu kin, dng 11rc d can bô, cOng chirc, viên chüc phân dâu, rèn
1uyn, hoc tp và có co hi dê tham gia lam cOng tác lãnh do, quân l.
2. Yêu cãu:
- Bâo dam và giü vttng nguyen tc Dâng thng nht lãnh dto cOng tác can
b va quân 1 di ngü can b, cOng chüc, viên chirc; dam bâo thic hin dung và
dy dü các quy djnh ye bô nhim can b hin hành cüa Lut Can b cong chu1te và
các quy djnh cüa UBND tinh, Thành üy và các co quan có thâm quyên;
- Bão dam nguyen tc tp trung dan chü, cOng bang, cong khai, khách quan,
minh bach; sir on djnh, kê thra và phát triên di ngü can b, cOng chu1rc, viên chu1rc,
nâng cao chat luçmg và hiu qua hot dng cüa ca quan, don vj;
- Ni dung và hInh thirc xét tuyn ch9n phãi khoa h9c, dam bâo dánh giá
khách quan ye trInh d, näng lrc thrc sir cüa ngui d tuyên theo yêu câu cUa vi trI
lãnh dao can bô nhiêm;
- Khi To chu1rc tuyn ch9n phâi CO tü 02 nguO!i trâ len tharn gia dir tuyn vào
01 chi1tc danh can tuyên. Trung hçp chi có 01 ngui dü tiêu chuân, diêu kin hoc
không có ngui dCi tiêu chuân, diêu kin thI tp the 1nh do và cap Uy co quan cO
thâm quyên bô nhim có trách nhim giO'i thiu them ngui códü tiêu chuân, diêu
kin tham gia d tuyên hotc quyêt dnh không thixc hin vic dê nghj bô nhim dôi
vth các chute danh nay cho den khi có them ngui däng k tham gia dr tuyên;
- Nguii duxçc chQn d b nhiem là ngu?ii có kt qua dim cao nht trong s
nhüng ngithi däng k) dir tuyên yào chu1rc danh do và có day dü các tiêu chuân diêu
kin ye trInh d nàng 1c, sir tin nhim cüa tp the CCVC ti don vj dang cOng tác
yà cap üy dja phuong nai cu tru.
II. VI Tifi CH1C DANH CAN BO NHIM THÔNG QUA H!NH
TH1C XET TUYEN CHON CiNH TRANH:
- 01 Hiu truOng Trueing TH Nguyn Viêt Xuân;
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- 01 Hiu trtthng Trung TH Phu'âc An;
- 01 Hiu tru'ông Trueing THCS Vüng Tâu;
- 01 Hiu tru&ng Trrnmg THCS Nguyn Van Linh.
iii.
TUYEN:

oOi TU'QG, TIEU CHUAN, IMEU KILN THAM GIA DU'

1. Di ttrçrng duçrc tham gia di tuyên, gim dôi ttrqng u'ng ctr và dôi
tu'çng theo âê cir:
1.1. Các thi tu'çrng tung cfr, gôm:
- Phó Hiu tnrrng các Tming TH, Tmng THCS cong 1p thuc thành ph
Vüng Tàu dA di.xçc cap có thâm quyên phê duyt quy hoach vào chirc danh Hiu
tru&ng TH, Hiu trithng truông THCS thuc Thành phô Vüng Tàu giai doan 20 152020;
- Cong chüc, viên chirc trong các co quail, don v cong 1p thuc UBND
thành phô VUng Tàu duçic cap có thâm quyên phê duyt quy hoach vào chüc danh
Hiu trLr&ng triiè'ng TH, Hiu trung tru&ng THCS hoc các chirc danh tuong
duong giai don 20 15-2020.
Các di tu'9ng trên du'ic dáng kj tham gia dii' tuyên vào chá'c danh Hiu
tru'ó'ng twing á'ng cüa tfrng cap hoc.
1.2 Quy djnh ye dê cu' nguô'i diii tuyn chfrc danh Hiu trur&ng.
Trong truèng hcp chi tiêu tuyn không dü ngui däng k dir tuyn theo quy
djnh (tôi thiêu 02 ho so dü diêu kin), PhOng Giáo diic và Dào tao chü trI rà soát
quy hoach, tiêu chuân cüa di ngQ nhân sir, Phông Ni vii thâm tra và dê Cu ngui
dü diêu kin tham gia dir xét tuyên. Nguñ du'cic dê cr có trách nhim 1p Ho so dir
tuyên và tham gia dir tuyên theo Kê hoach nay.
Trong truô'ng hçip ngui d c11 có don xin không tham gia xét tuyn (co 11 do
chInh dáng) ducic UBND thành phô chap thun, PhOng Giáo diic và Dào tao,
PhOng Ni vi xem xét dê c1r nhân sir phü hçip khác.
Các trumg hçip duçc d cir nhimg không tham gia, không Co van bàn chip
thun cüa UBNID thành phô, Phông Ni viii rà soát, tham mu'u UBND thành phô
xem xét hüy bO quy hoach nguôn giai doan 2015-2020, quy hoach nguôn 20202025 (nêu co).
2. Tiêu chuân, diêu kin dir tuyên:
a)

j2 1j ljch, d3 tui, qua trInh cong tác:

- Co 1 lich Ca nhan dy dü, rô rang, duçc co quan chuc nãng có thâm quyên
xác nhn.
- Là Dãng viên Dãng Cong san Vit Nam.
- Bâo dam d tui b nhim vào chuc danh Hiu tru&ng cn tuyn ch9n tai
k hoach nay cOn it nht tr9n mt nhim kST 05 näm cong tác tth len.
- CO thai gian tham gia giàng day tr 5 näm tr len.
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- Duçc dánh giá chun ngh nghip dt Ioi t&;
- 03 näm 1in duçc Co quan, dcm vj dang Cong tác hoc Co quan có thm
quyên quãn 1 theo quy djnh dánh giá hoàn thành tot nhim vii trâ len.
- Co dU sirc khôe dê hoàn thành nhim vi duçic giao (theo giy chirng nhtn
siirc khOe cUa co quan y tê có thâm quyên cap trong thai hn 03 tháng, tInh t1r ngày
np ho so dir tuyên).
- Không thuc các trumg hcp quy djnh ti Khoán 2, Khoãn 3, Khoán 4 Diu
82 Lust Can b, Cong chirc; Khoân 2, Khoân 3, Khoán 4 Diêu 56 Lut Viên chüc
và các truè'ng hcp bj cam dam nhim chirc vi theo quy djnh cüa pháp lut.
b) V trInh d3 chuyên ,nôn, nghip vii, lj luçin chInh trj:
- Tt nghip dai h9c su phm hoc di h9c chuyên ngânh khác và có chirng
chi nghip v su phm;
- TrInh d I 1un chInh trl tit trung cap tr1 len;
- Co Chrng chi bi duo'ng kin thüc quân l v giáo dic.
- Chirng chi ngoi ngü i trInh d tu'cmg duong bc 2 khung näng içrc ngoi
ng Vit Nam theo quy djnh ti Thông tu so 01/2014/TT-BGDDT ngày 24 tháng
01 näm 2014 cña Bô Giáo duc và Dào tao.
- Chtrng chi tin h9c dt chuân k5 nãng sü' dng cong ngh thông tin co ban
theo quy djnh ti Thông tu sO 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 nàm 2017 cüa
B Thông tin truyên thông quy djnh k5 näng str ding CNTT và irng d%ing CNTT
trong cOng tác quãn l.
IV. HO S BANG

DIX TUYEN:

1. Ho so' cá nhân cüa ngu'ôi diy tuyn
- Phiu dang k dir tuyn (theo máu Phy lyc 2);
- So yêu l ljch can b theo mu 2C-BNV/2008 có dan ãnh dóng du giáp
lai duçc co quan noi ngui tham gia dr tuyên dang cOng tác xác nhân;
- Bàn tir nhn xét, dánh giá cua cá nhân trong 03 näm gn nht, trong do
phài báo cáo rO kêt qua dánh giá, phân 1oi CCVC và kêt qua phân loti Dàng viên
hang näm (Co xac nhn cua lãnh do don vj dang cOng tác);
- Bàn sao các van bang, chü'ng chi phü hç'p vOi vi trI dir tuyn;
- Bàn kê khai tài san và thu nhp theo quy djnh cua pháp lust tai thi dim
dang k,2 dij tuyên (theo mau k khai lan dau);
- Giy chiirng nhn s1rc khOe cüa co s y t Co thm quyn cp (trong thai
hn 30 ngày tInh den ngày nhn ho so däng k di.r tuyen);
2. Ho so' nhn xét dánh giá cüa don vj ngu'ôi dij tuyên dang cong tác
- Bien bàn kern phiu 1y kin tin nhim d nghj gii thiu tham gia dir xét
tuyen chn bô nhim chi1rc danh Hiu tru&ng Trung THIHiu tnr&ng Tnthng
THCS cüa T.p the can b chü chOt don vj noi ngui di,r tuyên dang cOng tác (gOm:
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Cp üy chi b, Ban giám hiu, T tru&ng các to chuyên môn, BCH Cong Doàn co
quan);
- Ban nhn xét, dánh giá cüa tp th lãnh do, cp üy (hoc chi b noi không
có cap üy) don vi ye ket qua cong tác, phâm chat, do di1rc, näng 1irc cüa ngui dir
tuyên trong 3 nàm gân nhât.
- Ban nhQtn xét cüa dai din cp üy noi ngu'?i dir tuyn cu trü thithng xuyên
ye trách nhim cong dan cüa CVCCVC và gia dInh.
* Ho so' t4i khoán 1 và 2 trên ä'u'crc lap thành 2 bô bàn chmnh.
3. Chtro'ng trInh hành déng cüa Ngtrô'i dt' tuyn dirçic 1p thành 07 b
Va du'qc duyng trong till riêng, dan kIn 1ii và np ding vó'i ho so' dáng k diy
tuyên.
V. QUY TRINH XET TUYEN:
1. To chu'c lay ' kiên tin nhim tii do'n vj dang cong tác:
Can cü K ho?ch nay, CCVC có nguyen v9ng lam dcm và h so cá nhân glri
co quan, don vj dang cOng tác dê to chirc lay kiên tin nhim giâi thiu tham gia
di,r tuyên.
Thu truO'ng don vj sau khi nhn duçic don d nghj cüa CCVC trong don vj,
trong vông 3 ngày, tiên hành to chirc hi nghj lay kiên kiên tin nhim dê nghj
giâi thiu tham gia dci xét tuyên ch9n bô nhim chic danh Hiu tru'ng và 1p các
ho so nhu miic 2 phân IV cüa Kê hoich nay de chuyên cho Ngui d tuyn dua
vào ho so dang k dl?' tuyên.
2. Ngu'ôi dir tuyn np ho so' Clang k dir tuyên:
Sau khi duçyc don vj dang cOng tác tin nhim giâi thiu tham gia dci tuyn,
Ngui dci tuyên xây dirng báo cáo chuong trInh hành dng theo nOi dung yêu câu
và g11i cüng ho so dãng k dir tuyên theo quy dnh tui Phân IV cüa Kê hoch nay
den Phông Ni vii theo thôi gian quy djnh tti Kê hotch nay.
3. Thâm d1nh ho so' và quyt dnh danh sách ngtrô'i dü diêu kin, tiêu
chuân dl! tuyên:
- Sau khi k& thüc nhn h SO dl?' tuyn, Phông Ni l? có trách nhim chü trI
phôi hçp Phông Giáo due và Dào tto thâm djnh hO so và tham miru trmnh Thumg
trrc UBND thânh phO xem xét quyêt djnh danh sách CCVC dü diêu kin va không
dü diêu kin tham dl?' báo cáo chuong trInh hành dng, báo dam nguyen täc có sO
du (it nhât 2 ngui tham gia dir tuyên váo 01 chirc danh);
- Danh sách CCVC dü diu kin và khOng dü diu kin tham dl?' báo cáo
chuong trInh hành dng duçc giri dn don vj có vj tn can tuyên và don vj nguii dl?'
tuyen dang cOng tác; niêm yet ti UBND thành phO Vüng Tàu và dang trên trang
thông tin din tr cüa UBND thành phô dê CCVC vâ các tO chüc doân the có lien
quan kiêm tra, giám sat.
4. Thành 1p Hi dung xét tuyên chçn các chu'c danh (g9i tt là Hi
dông xét tuyên chQn hiu trtr&ng).
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UBND thành ph thành 1p Hi dàng xét tuyn ch9n hiu trueing theo trng
cap hpc, gôm Hi dông xét tuyên ch9n Hiu tnring TH và Hi dông xét tuyên
ch9n Hiu tru&ng THCS.
Phông Ni vi có trách nhim chü trI phôi hçip Phông Giáo diic và Dào tao
tham mini Chü tjch UBND thành phô thành 1p Hi dông xét tuyên ch9n hiu
truâng, vi các thành phân và nhim vi, quyên han sau:
a) Co du thành phin H3i dung tuyn ch9n gim 07 thành viên, cii th:
- Chü tch Hi dng: 01 lãnh dao UBNID TPVT;
- 02 Phó Chü tjch Hi dng: Dai din lAnh dao phông Ni v và phông Giáo
dyc và Dào tao, trong do phOng Ni vi lam thuOng trçrc.
- 04 thành viên cOn lai:
+ Mi 01 dai din lãnh dye Ban Tuyên giáo Thành üy;
+ Mi 01 dai din lãnh dao Ban Kinh th - Xã hôi HDND TPVT;
+ 01 Hiu tru&ng trumg TH/THCS trén dja bàn thành ph thuc di ngü can
b quân 1 co sâ giáo dic phô thông cot can (co kinh nghim và thành tIch chuyên
mon cao, duçic dánh giá chuân Hiu tru&ng näm h9c 20 17-2018 hoc 2018-20 19 a
mtrc tot).
+ 01 dai din lânh dao Phông Tài chInh — K hoach.
- Thu k Hi dng: 02 cong chirc cüa PhOng Ni vii, PhOng Giáo dçic và Dào
tao.
b) Nhim vi và quytn Izçw cüa H3i i1ng xét tuyn ch9n HT:
- To chirc chm dim ni dung Chuong trInh hành dng;
- T chiirc hi nghj d Nguai dang k dtr tuyn dU diu kin báo cáo chuang
trInh hành dng;
- Thirc hin vic chrn dim báo cáo chuong trInh hành dng cüa Nguai dr
tuyn.
- Thông báo cong khai két qua châm diem den nguai di,r tuyên.
- Tng hçip kt qua chm dim, báo cáo kt qua tuyn ch9n, d xut b trI
Hiu trumg tai các truO'ng và trInh Chi'i tjch UBND Thành phô xem xét, quyêt
djnh
- Giãi quyt khiu

t cáo trong qua trInh tuyn ch9n.

5. Quy djnh v ni dung Chu'o'ng trInh hành dng, báo cáo chtrffng trInh
hành dng và khung diem chun xét tuyen:
a) N3i dung chu'o'ng trInh hành d3ng (tmnh theo thang dkm 100, ti cia 30
diem,): Co kêt câu và ni dung gôm 2 phân, ci the:
± Phn 1 (tói dci 10 diem): Dánh giá thçrc trng, phân tIch nhüng mt manh,
han chê cüa don vj có chüc danh tuyên ch9n Va chi ra nguyen nhân; dir báo xu
huàng phát triên cüa don vj.
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+ Phn 2 (to'i dci 20 dié'm): D xut k hoch, giâi pháp phát trin dan vj Co
chüc danh tuyên ch9n; Chuang trInh hành dng cii the dé thc hin các kê hoach,
giâi pháp cüa nguôi dr tuyên nêu duçc bô nhim vào chilic danh can tuyên.
b) Ni dung báo cáo chu'o'ng trinh hành d5ng (tinh theo thang dkm 100,
tôi da 70 diem): có kêt câu và ni dung gôm 3 phân, ci the:
+ Phn 1 (ti da 50 dkm): gm 02 ni dung:
* TrInh bay dy dü chuong trInh hành dng trong thôi gian quy djnh.
* K näng, phong each thuyt trInh, giao tip, ü'ng x1r; phong each lãnh dao.
+ Phn 2 (to'i da 20 di4m): trá lO'i câu hOi cht vn cüa Hi dng xét tuyn
chon.
Ni dung, lieu chI dánh giá và dim chun 11mg phin quy djnh lçii Phi
lic kern theo Kê hozch.
c) Cách chum dkm, tEi ch1mc h5i nghj báo cáo chu'ong trinh hành d3ng và
tInh diem xét tuyên:
- Các thành viên Hi dng xét tuyn ch9n HT thçrc hin chm 02 vOng:
+ VOng 1: Hi dng xét tuyn t chüc h9p chrn dim ni dung chuang trInh
hành dng;
+ Vông 2: Hi dông xét tuyn t chüc Hi nghj d nguO'i dr tuyn báo cáo
chuung trInh hành dng và châm diem.
- Các thành viên Hi dng xét tuyn ch9n HT thrc hin chm dim theo
tüng phân cüa tiirng ni dung quy dnh nói trên và glri Phiêu châm diem cho thu k
Hi dông dê tong hcip, báo cáo Hi dông tru'âc khi cong bô.
- Kt qua dim cüa ngi.thi dir tuyn gm tng dim ni dung chuong trInh
hành dng và diem báo cáo chuang trInh hành dng.
- Kt qua dim xét tuyn cüa ngui dir tuyn là dim trung bInh cong cüa tAt
cá các thành viên Hi dông.
Trzthng hcrp có thành viên H5i dng cho to'ng dié'm chênh lçch (cao ho'n
hoc thâp ho'n) tir 20% tró' len so diem trung blnh cç5ng cia các thành viên H5i
dóng thI diem cza thành viên nay khóng du'cic chap nhn và két qua diem c1a
ngzthi dc tuyên du'çrc tInh theo diem trung bInh cia các thành viên con igi cla Hç5i
dóng.
- Kêt qua dim xét tuyn cüa ngui dir tuyn së dugc Hi dng cOng b cong
khai ngay sau 02 ngày kê tü ngày kêt thüc vic to cht'rc trInh bay chuang trInh hành
dng. Không thyc hin vic phiic khào dôi vYi kêt qua nay.
- Ch.m nht 03 ngày lam vic k tr ngày cOng b kt qua dim, Hi dng
xét tuyên chçn HT g1ri báo cáo ThuOng trirc UBND thành phô kêt qua diem xét
tuyen cüa ngui dir tuyen, dé chn ra ngui CO sO diem cao nhât dé bô nhim chic
danh can tuyên.
d) Thành phin du'Qc Iham gia h3i nghj trInh bay C'hu'o'ng lrinh hành
d3ng:
7

- Toân bO thành viên Hi dng xét tuyn ch9n HT;
- Viên chirc chü ch& cña dn vj có chirc danh cn tuyn, gm: Ban Giám
hiu, To tnthng chuyên môn, Cap üy, Dai din BCH Cong doàn.
it) Viçc itt và trá 1ôi câu hói chat vEn cáa các thành viên H(31 itEng xét
tuyên ch9n HT và nhfrng ngwà'i dwic mô'i tham dir.
- Hi dng xét tuyn chn HT: rni thànb viên Hi dng ducc dt 01 câu hói
cho mi ngtthi dir tuyên; nhixng tong so câu hOi cüa Hi dông tôi da không qua 04
câu;
- Nhüng ngu?i duçc m?ii tham dir: không qua 03 nguri dt câu hOivà rni
ngui dt không qua 02 câu. Ngui ducyc mi tham dir không thrc hiên châm diem
ma dánh giá phân trâ Ru cüa nguui dix tuyên bang Phiêu dánh giá (theo tiêu chI dat
hoc khOng dat). Kêt qua dánh giá trong Phiêu dánh giá là Ca sâ dê Hi dông xét
tuyên dánh giá phân trá Ryi chat van dôi vâi ngithi d tuyên.
- Chü tjch Hi dng diu hành và quyt djnh vic nguri dirtuyn phài trâ Rn
câu hOi chat van cüa nhU'ng ngiRui tham dr, bâo dam diing yêu câu cüa chirc danh
tuyên ch9n và thui gian trá kui chat van cüa nguri dr tuyên.
e) Thin gian báo cáo chu'ong trinh hành ct3ng:
- Thui gian trInh bay chu'cmg trInh hành dng: tôi da 15 phüt;
- ThM gian trâ lôi chat vn: tôi da 30 phtit, thô'i gian trã l?ui môi câu hOi
không qua 5 phiit.
6. Cách xác djnh ngtrô'i trñng tuyn Va b nhim ngui trüng tuyn:
- Chi xét ch9n nhu'ng ngthi dat két qua dim trung bInh cong dat tr 50 dim
tth len. Ket qua diem cüa mi ngui tham gia báo cáo chuang trInh hành dng dat
du'âi 50 diem là không dat yêu câu.
- Nguäi tring tuyn là ngixi có dim trung binh cao nht trong s nhUng
ngithi dat trên 50 diem tai cüng 1 chc danh dir tuyên.
- Tru&ng hçup có tr 02 ngu?ui trâ len có kt qua dim trung bInh bang nhau
thI Ngu'ô'i trüng tuyên së duçuc ch9n theo thir t1r xu tiên sau:
+ Ngu?ri nào có dim báo cáo chuang trInh hành dng cao han;
+ Nguôi t& nghip dai h9c h chInh quy;
+ Ngithi hrn tui hcm và có thành tich ni bt trong 3 näm lien kê.
- Truèng hçup Nguôi trüng tuyn dim cao nht ducc ch9n, có kin cüa
thành viên Thu&ng trirc UBND thành phO không dOng vó'i l do hçrp l, chInh
dáng (phát hin nguui dij tuyên khOng dam bào tiêu chuân, diêu kin bO nhim) thI
Chü tjch UBND thành phO së bô nhim nguui dr tuyên dü diêu kin có so diem
cao nhât lien k.
- Sau khi Co kin thong nht cüa ThuO'ng trt1c UBND thành ph, Chü tjch
UBND thành phô së ra quyêt djnh bô nhim Nguäi tr(ing tuyên vào chüc danh can
tuyen.
VI. KINH PHI TO CH1C TUYEN CHON:
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- Kinh phi t chtrc xét tuyn chçn HT duçic sir dçtng tr ngun kinh phi cüa
thânh phô.
- Phông Ni vi pMi hçip vi Phông Tài chInh — K hoach 1p dr toán chi tit
báo cáo UBNID thành phô xem xét, quyêt djnh.
VII. THI GIAN TO CHIYC TUYEN CHQN:
1. Thèi gian tip nhn h so däng k dir tuyn: tir ngày 08/7/2019 dn ht
ngày 19/7/2019.
Don vi tip nhân h so: Phông Ni vi thành phô VQng Tàu.
Thñ gian tip nhn: vào ngày lam vic và trong giè' hành chInh.
2. Thai gianthm dnh h so, trInh UBND thành ph: không qua 03 ngày lam
vic kê tir ngáy bet han nhn ho so dir tuyênldê
3. Thông báo danh sách ngu?i'ri dü diu kin dr tuyn: không qua 02 ngày lam
vic kê tir ngày duçc Thurng trçrc UBND thành phô thông qua.
4. Thành 1p Hi ding tuyn ch9n: Tnxâc ngày t chüc báo cáo chuong trInh
hành dng tôi da 03 ngày lam vic.
5. Thai gian t chirc nghe báo cáo chucmg trInh hành dng: theo ljch UBND
thành phô.
6. Thri gian thông báo kt qua tuyn ch9n: không qua 02 ngày lam vic k tr
ngày kêt qua xét tuyên chçn duçc Thi.rông trxc UBND thành phô phê duyt.
7. Báo cáo kt qua, d xut, quyt djnh tuyn ch9n b tn Hiu truâng: không
qua 02 ngày kê tiir ngày thông báo kêt qua xét tuyên ch9n.
VIII. TO CH11C THç'C HIN:
1. PhôngNivi:
Chü trI, phi hçrp vâi Phông Giáo diic và Dào tao tham mixu:
- Xây dirng Kê hoaxét"tii)'en ch9n chrc danh Hiu trithng Truô'ng TH
Nguyn Viêt Xuân, Tnrriig TH Phurc An, Truông THCS Vüng Tàu, Tnrông
THCS Nguyen Van Linh. '
- Tip nhn h so däk dr tuyn.
- To chirc hi nghj dêgrnri dãng k dir tuyn dü diu kin báo cáo Chuang
trInh hánh dng;
- Dir tra kinh phi t chtrc k xét tuyn ch9n HT trInh UBND thành phô
Vüng Tàu phé duyt.
2. Phông Giáo dyc và Dào tio:
- Phê,i hçp v6i Phông Ni vij tham mmi Xây dimg K hoach và t chirc hi
nghj dê nguôi diãng k d tuyên dü diêu kin báo cáo Chuong trInh hành dng;
- Chi dao, hucng dn các don v truông h9c có nguô'i dang k) dtr tuyên to
chiirc các hi nghj lay phiêu tin nhim dôi vói nguri có don dang k) dir tuyên kjp
thxi, cong tam, khách quan và có chat luçmg.
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3. Phông Tài chInh — Kê hoch:
Thm djnh và tham mini UBND thành ph phé duyt kinh phi to chute ki xét
tuyên ch9n HT theo quy djnh.
4. Các don vi có chfrc danh tuyn ch9n d b nhim:
- Co trách nhim cung cp thông tin chinh xác, kjp th?yi cho nguii du tuyn
theo quy djnh trong trixmg hçip nguôi di,r tuyên có nhu cau tim hiêu thông tin tti
don vj ma ngi.thi dci tuyên phái chuân bj;
- Thirc hin các nhim vi khác theo si,r phân cOng cüa Hi dng xét tuyn
chon HT.
5. Các do'n vj có cong chü'c, viên chü'c dãng k tham gia diy tuyn:
- T chute ly phiu tin nhim déi vó'i ngi1ii có Phiu dãng k dr tuyn kjp
thO'i, cOng tam, khách quan và có chat lucmg;
- Lp dy dü các h so theo quy djnh ti Khoán 1 Mic V cüa k hotch nay;
- To diu kin v thai gian và các diu kin khac d ngui dr tuyn lam các
thu t1ic, chuân hi các ni dung, tham gia dci tuyên day du.
6. Van phông HDND và UBND thành ph:
Phi hçp Phông Ni vii chun bj cOng tác h.0 cn phiic vii Hi dng xét
tuyên ch9n HT theo phân cong.
Trên day là K hoch bô nhim chñ'c danh Hiu truO'ng các TruO'ng TH
Nguyn Viêt Xuân, TruO'ng TH Phuc An, Tnring THCS Vüng Tàu, Tnr&ng
THCS Nguyen Van Linh thuc UBND thành pO Vüng Tàu näm h9c 2019-2020
thông qua hInh thurc xét tuyên ch9n c?nh tranh./,
No'i nhân:
- UBND tinh BR-VT;
- S Nôi vu tinh BR-VT;
- TTr. Thành üy VT;
- TTr. HDND và UBND TPVT;
- Ban TC Thành üy VT;
- 12 PhOng CM thuc UBND TPVT;
- 17 UBND Phthng, xã thuc TPVT;
- Các Truông TH, THCS thuôc TP VT;
- Dang Trang Thông tin din tir TPVT;
- Dang Website Phông GD&DT TPVT;
- Niêm yet tai Trii s UBND TPVT;
- Luii: VT, TH). [-

7' CHU TICH
}Ió CHCJ TCH

guyên Thi Thu liming

10

PH1J LUC 1
heo Ké' hogch
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cza UBND thànhphó' Vüng Tàu)
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I. Tiêu chi dánh giá, thang aiem chuân châm Ni dung chiro'ng trInh hành
Np, dung

N3i dung
cli u'ong
Inn!,
!,ành
d3ng
(1ôida30
lem,

Diem tôi

P/ian

Tieu c/it dan/i gia

1

Dánh giá thirc trang, phân tIch nhtrng mt mnh, htn ch
cüa dan vj cO chüc danh tuyén ch9n và chi ra nguyen
nhân; dir báo xu huâng phát triên cüa dan vj

10

D xut k hoach, giãi pháp phát trin don vj; Chucmg
trInh hành dng ciii the ãê thrc hin các kê hoach, giãi
pháp cüa ngu?i dij tuyn, bao gôm:

20

- Xay dung co' cau to chuc b may phü hp, hiçu qua;
nâng cao chat 1ii'ng di ngü CBQL, GV, NV.
2

- Xây dmg Ca si vat cht, trang thit bj; khai thác sr
diing hiu qua nguôn tài chInh, tài san
. ,.
- Doi mm phiro'ng phap day — h9c, kiern tra, danh gia hçc
sinh, nâng cao chat lixçing giáo diic; tiêp cn chuong trInh
giáo dic phô thông tOng the.

5

- Cong tác tuyên truyn, tham mini, phi hçp các 1%rc
lucmg trong và ngoài nhà tru1ng
- Di mri cOng tãc quãn 1 và tang cixO'ng dan chU hóa,
trách nhim giãi trinh xa hi.
Tong cong

30

II. Tiêu chI dánh giá, thang dim chuân chm báo cáo chtro'ng trInh hành

Npi dung

Thuyêt
Ininh
Cli u'o'ng
Irinh hanh
dng (thi
da 50
dkm)

1

.,
Tzeu c/it dan/i gia

Diêmtôi

TrInh bay dy dü ni dung chuang trInh hành dng và
dam bão thai gian theo quy djnh, bao gôm:

40

- Dánh giá thirc trang, phân tich nhung mat manh, han ch
cUa don vi có chfrc danh dir tuyên.

6

- Xây dung co cu th chiirc b may phü hgp, hiu qua;
nâng cao chit Iucmg di ngü CBQL, GV, NV.

6

- Xây dxng cc s 4t chat, trang thiêt hi; khai thác si'r diing
hiu qua nguôn tài chInh, tài san
- Di mâi phirnng pháp day — h9c, kim tra, dánh giá hçc
sinh, nâng cao chat lucmg giáo diic; tiêp can chixo'ng trInh
giáo diic phô thông tOng the.
- Cong tác tuyên truyn, tham mini, phi hç'p các hrc

6
6
6
11

N9z dung

Tieu chi danh gui

Diêmtôi
da

Iuçmg trong và ngoài nhà trirOng

2
Trá liii
câuhói
chat van
(tid'a2O
diem)

- Dôi rnâi cong tác quãn i và tang cuong dan chü hóa,
trách nhim giãi trInh xã hi.

6

- TrInh bay dung thai gian quy djnh

4

K)7 näng, phong cách thuyt trInh, giao tiêp, iimg x1r;
phong each lãnh do.

10

Trã Ryi câu hOi chat van.

20

Tang cong

70
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PHU LUC 2
eo Kê hogch s 3542 /KH-UBND ngày 3 tháng 7 nám 2019
cza UBND thành pho' VIng Tàu)

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Bc 1p — Tir do — Hnh phüc
, ngày......tháng......nám 2019

PHIEU BANG KY D TUYEN CH1C DANH HIU TRIJONG
TRIJNG
H9vãtên:

Nam,nü:

Ngày, tháng, näm sinh
Quê quán:
H khâu thumg ti-u:
Châ hin nay:
Diên thoai lien lac:
Dan tôc:
Chiirc v1i, dan vj cong tác:
Dâng viên DCSVN: Dr bj:

ChInh thirc

TrInh d:
+ Chuyên môn:

chuyên ngành dào tao:

H dào tao:
+ TrInh do 1 luân chInh tn:
+ Bi duong CBQL

+ TrInh d Ngoi ngü:
+ TrInh d Tin hoc:
Sau khi nghiên cu diu kin dci' tuyn chirc danh Hiu trithng các truèng
cong 1p thuc UBNID thành phê Vüng Thu nàm h9c 2019-20120, tai Thông báo
s

/TB-UBND ngày / /2019 cüa UBND thành ph Vüng Thu; tOi
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thây có dü tiêu chuân, diêu kin dê tham dr xét tuyên ch9n chi'rc dahh Hiu tru&ng
các truông cong 1p thuc UBNID thành ph Vüng Thu näm h9c 20 19-2020.
Vi 4y, tôi lam Phiu dãng k dci tuyn vào chi1rc danh Hiu trtröng
Trirô'ng
TOi güi kern theo Phiu nay H so di,r tuyn, 02 B gm:
1. Phiu dii tuyn (theo mu);
2. So yu l ljch can b theo mu 2C-BNV/2008 có dan ânh dóng du giáp
lai duqc Co quan noi ngu?ñ tharn gia dr tuyên dang cong tác xác nhn;
3. Giy chüg nhn st'rc khóe cña co si y
hn 03 tháng tInh tü ngày ho so däng k dr thi);

th có thm quyn c.p (trong thñ

4. Bàn ti,r nhnxét qua trinh cong tác cüa cá nhân ducic co quan, don vj dang
cong tác xác nhQn (den thai diem dir tuyên);
5. Bàn nhn xét, dánh giá cOng tác 03 näm gn nht;
6. Bàn nhn xét, dánh giá cüa cp üy noi cu trt1;
7. Van bàn cüa co quan, don vj gii thiu can b tham gia dci thi;
8. Van bàn XáC nhn trong din quy hoch cüa ngui dir tuyn (ducic cap có
thâm quyên phê duyt).
Tôi cam doan H so d tuyn cüa tôi là diing si,r that. Nu sai 5ii that thI k&
qua xét tuyên cüa tOi sê bj hüy bô va tôi së chju trách nhim truâc pháp lut./.
NGIJOI VIET PHIEU BANG KY
(Kj và ghi rô hQ ten)
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