
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO NINH BNH 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
JJic 1p - Tir do - Htnh phñc 

TP. Ninh Blnh, ngày J4thang 7 nám 2021 S:,fü'f  /KH-UBND 

KE HO4CH 
Tuyn dting viên cht?c các don vj sy nghip giáo di•ic và dào to 

thuc Uy ban nhân dan thãnh phô Ninh BInh nãm 2021 

CAn cü Li4t  Viên chrc ngày 15/11/2010; Lust sira di, b sung mt s diu 

cüa Lust  can b, cong chüc vã Lut Vién chirc s 52/2019/QH14; 

CAn cü Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü quy 

djnh v tuyn diing, si.r ditng vã quAn 1 viên chiirc; 

CAn cü Ngh dtnh  s 140/20171ND-CP ngày 05/12/2017 cüa Chjnh phCi v 
chInh sách thu hut, tao  ngun can b tr sinh viên t& nghip xut sic, can b khoa 
h9c tré; 

CAn ctr Thông tu s 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 ciia B Ni vv ban 
hành Quy ch t chtrc thi tuyn, xét tuyn cong chirc, viên chirc, thi nâng ngch cong 
chirc, thi hoc xét thAng hang  chi'rc danh ngh nghip viên chirc; Ni quy thi tuyn, 
xét tuyn cong chirc, viên chüc, thi nâng ngch cong chirc, thi hoc xét thAng hang 

chirc danh ngh nghip viên chc; Thông tu 01/2021/TT-BGDDT ngày 02/02/2021 
cüa Bi Giáo diic và Dào tao  quy djnh mA s, tiêu chun chrc danh ngh nghip và bô 
nhiêm, xp luo'ng viên chirc giAng day trong các co' sâ giáo dc mm non cOng lap; 
Thông tir 02/2021/TT-BGDDT ngày 02/02/2021 cüa B Giáo dc vA Dào tao  quy 
djnh mA s, tiêu chun chiic danh ngh nghip và b nhim, xp lu'o'ng vién chirc 

giAng day trong các co' so giáo diic tiu hçc cong lap; Thông tix s 228/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 cUa B Tài chInh Quy djnh miirc thu, ch d thu, np, quAn l và sü' 
diing phi tuyn diing, dir thi nâng ngach,  thAng hang cOng chirc, viên chOc; 

CAn cir Quyt djnh s 10/2014/QD-UBND ngày 04/4/2014 cüa Uy ban nhAn 

dan tinh Ninh BInh v vic ban hành Quy djnh v phân cp quAn l,2 t chü'c b may 
và can b, cong chüc, viên chirc, lao dng tinh Ninh Binh; 

CAn ci'r Quyt djnh s 710/QD-LTND ngày 07/7/2021 cüa UBND tinh Ninh 

BInh v vic phê duyt d an s&p xp kin toàn Co cu t chrc b may vã biên ch 

các don vj sir nghip cong 1p thuc Üy ban nhân dan thành ph Ninh Binh; 

CAn cir Thông báo s 106/TB-SNV ngãy 13/7/202 1 cUa SO Ni vit tinh Ninh 

Binh thông báo chi tiêu biên ch cOng chirc, s krcing ngu'i lam vic vâ hcp dng lao 
dng theo Nghi djnh s 68/2000/ND-CP ngày 17/11/2000 cüa ChInh phü (dA duoc 
sra di, b sung theo Nghj dlnh  sê 161/2018/ND-CP ngAy 29/11/2018 cüa ChInh 

phü) nAm 2021; 
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UBND thãnh ph Ninh BInh ban hânh K hotch tuyn ding viën chtrc các don 

vj sir nghip giáo diic và dâo tto thuc thành ph Ninh BInh nãm 2021 nhu sau: 

I. MIJC Did, YEU CAU 

1. Misc dIch 

Tuyn diing, b sung vào di ngü viên chirc nhng ngixO Co phrn cht do 

dtrc, cO trInh d chuyên mon nghip viii tht, darn báo tiêu chun theo chirc danh ngh 

nghip, vj trI vic lam cAn tuyn diing, darn bão diing Co cu, chüng loçii dáp irng yëu 
cAu, nhim vit dixçc giao. 

2. Yêu câu 

- Vic th chirc tuyn diing viên chirc phãi thirc hin ding theo quy djnh hin 

hành cüa Nhà nuic, phân cAp quãn I cüa UBND tinh; Quy chê to chirc thi tuyn, xét 

tuyn viên chirc theo quy djnh. 

- Vic t chirc tuyn diing viên chic dam bão nghiêrn tüc, khách quan, cong 

khai, minh bich, cong bAng và diing quy djnh cüa pháp lut. 

II. PHU'1NG THud TUYEN DUNG 

- T chiirc tuyn diing truâc di vi các truOng hp tuyn ding theo chInh sách 

thu hut quy djnh tai  Nghj djnh s 140/2017/ND-CP ngày 05/12/20 17 cfja ChInh phü; 

- T chüc xét tuyn theo Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngãy 25/9/2020 cüa 

ChInh phü di vOi các chi tiêu cOn 1a  sau khi xét tuyn theo chInh sách thu hut. 

Ghi chi ThI s/nh chi du'cic dàng kj dr tuyn tcii 01 vf In vic lam có ngânh, 

chuyên ngành (can ci'r bang tó't nghip, bang diém,.) thing vó'i ngành, chuyên ngành 

theo thông báo tuyn dyng,); tru'ô'ng hcip nê'u thI s/nh dàng k) vào v/ tn tuyên c4ing Co 

di tu'çrng xét tuyn tráng tuyé'n theo quy dinh  tQi Nghf d.inh sO' 140/201 7/ND-C'P ngày 

05/12/2017 cza Chmnh phi cO th dang kj iQi vào vj trI tuyên dyng khthc cOn chi tiëu 

(nê'u có). 

III. CHI TIEU TUYEN DUNG 

- Chi tiêu d nghj tuyn diing viên chüc don vj sir nghip giáo dc và dào to 

thành ph là 48 chi tiêu, trong do: 

CAp h9c MAm non: 20 chi tiêu. 

CAp hçc Tiu h9c: 28 chi tiêu. 

(CO bang chi tiêu tuyn dyng chi ttlt kern theo Ké' hoach nây,, 

IV. DO! TUNG, DIEU KIIN VA TIEU CHUAN DU'  TUYEN, TIEP 

NHhN PHIEU DANG KY DU TUYEN 

1. Di tu'çing dir tuyn 
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Nhüng ngu?i cO trInh d, ngành, chuyên ngãnh dào tao  phü hcip vi vj trI vic 

lam vâ tiêu chu.n nghip vii cUa chirc danh ngh nghip viên chixc cn tuyn theo 

ding các ni dung duc thông báo cong thai. 

2. Biu kiin, tiu chuAn chung 

2.1. Diu kiin, tiêu chun dáng k dr tuyn 

Nguñ cO dñ cac diu kin sau day thông phân bit dan tc, nam nU, thành 

phn xa hi, tin ngu&ng, ton giáo duqc däng k dir tuyn viên chtrc: 

- Tir dU 18 tuôi trâ len; 

- Co quc tjch Vit Nam và Cu trü tai  Vit Nam; 

- Co Phiu dãng k dir tuyn theo mu quy djnh; 

- CO 1 ljch rO rang duçic UBND xa, phuOng, thj tr.n noi dang k h khâu 

thung trü xác nhn; 

- Dü süc khoê d thirc hin nhim viii, ducc Co s y t cap huyn tth len chirng 

nhn; 

- Co bang t& nghip, bang dim dào tao  chuyên mon nghip v dap irng yêu 

c.0 di vi chrc danh ngh nghip cüa vi trI vic lam c.n tuyn; 

- Di vi van bang, chirng chi do co sâ dào tao  nuOc ngoài cp phái duc co' 

quan cO tham quyn cOng nhn và cOng chirng djch thut sang ting Vit. 

2.2. Nhfrng nguô'i thi diu kin, tiêu chun tharn diy xét tuyn theo quy 

djnh tii Ngh djnh so 140/20171ND-CP ngày 05/12/2017 cña ChInh phü tii Mc 
IV K hotch nay du'çrc xem xét tuyn dung theo chInh sách thu hut nu dam bão 

yêu câu sau 

2.2.1. Sinh viên t& nghip dai h9c Ioai xut sc t?i Co s& giáo dic dai  hQc Y 

trong nuO'c hoc nuOc ngoài ducic cong nhn tuimg duo'ng v van bang, churng chi 

theo quy djnh cüa pháp 1ut cO kt qua hçc tp và rèn luyn xut sc các näm hQc cüa 

bc dai  h9c, trong d tui t1r dU 16 dn 30 tui quy djnh tai  Diu 1 Lut Thanh niên 

tinh dn thai dim np h so dir tuyn và dáp urng mt trong các tiêu chun sau day: 

a) Dat  giãi ba cá nhân trâ len t?i  mt trong các kSi  thi 1ira chn hpc sinh giOi 

c.p tinh, dat  giãi khuyn khIch trâ ten trong các k thi hra chpn hpc sinh giOi cp 

quc gia hoc Bang khen trO' len trong các k' thi içra chçn hçc sinh giói quc t thuc 

mt trong các mon khoa h9c tir nhiên (toãn, vt 1, hóa h9c, sinh h9c, tin hçc) Va 

khoa hçc xA hi (ngit van, ljch sü, dja 1, ngoai ngtt) trong thai gian hçc cap trung 

hQc ph thông; 

b) Dat  giãi ba cá nhân tr& len tai  cuc thi khoa h9c - k thu.t cp quc gia hoc 

quc t trong thi gian hQc i c,p trung hc ph thông hoc bc di hQc; 
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c) Dat  giãi ha cá nhân tth len tii cuc thi O-lirn-pIch thuc rnt trong các mon 

toán, vat 1, hOa h9c, co h9c, tin hQc hoc các chuyên nganh khác trong thai gian hc 

a bc dai  h9c duçic BO Giáo diic và Dào tio cong nhn. 

2.2.2. NgiRii có trInh d thac sT trong d tui quy djnh tai  Diu 1 Lust Thanh 

niên tInh dn thai dim np h so' dir tuyn và dáp irng dü các tiêu chuân sau day: 

a) Dt tiêu chuân quy djnh tai  a hoc b hoc y c ti& 2.2.1, dim 2.2, khoán 

2Micnày; 

b) T& nghip dai  hçc 1oti khá tri len và có chuyên ngânh dão tçto sau dai  hc 

cüng ngành dào tao & bc dai  h9c. 

2.2.3. Nhüng ngir?i di.rçic tuyn dvng theo chInh sách thu hiit du'çic h nhim 

vào chirc danh nghê nghip, xp hrong và các ché d chInh sách khác theo quy djnh 

tai Nghj djnh so 140/2017/ND-CP ngày 05/12/20 17 cüa ChInh phfi. 

3. Nhu'ng ngu*i sau day không du'qc däng k dii' tuyn viên cht'rc 

- Mt nàng 1irc hành vi dan sr ho.c bj han  ch nang hrc hành vi dan sij; 

- Dang bj truy cru trách nhirn hInh sr; dang chap hánh ban an, quy& djnh v 

hInh sir cüa Tôa an; dang bj áp diing bin pháp xü 1 hành chInh dua vâo co' sO' cai 

nghin bat buc, dua vào co' sO' giáo ditc bat buc, thra vào truO'ng giáo du'O'ng. 

4. Tiêp nhn phiu däng k dir tuyn viên chñ'c vä dla  dim tip nhn 

4.1. Tip nhn phiêu dàng k dij' tuyn 

- Phiu däng k dir tuyn viên chrc (theo ináii); 

- 02 ãnh c 4 x 6 cm cüng loai ânh chip tir 06 tháng trO' Iai  day. ghi rO hç ten. 

ngày tháng näm sinh phIa sau änh; 

- 02 phong bI có dan tern và ghi rO dja chi ngui nhn; 

- SS din thoai lien he. 

Lwu : 

- Ngirài dir tuyé'n viên chz'rc phái tr,cc tié'p n5p phiê'u däng 1cj di' tuyen; 

- De' tçio dku kin cho nhimg ngteài inó'i tt nghiêp tham g/a dir tuvên, Hói 

dng së tilp nh2n philu dáng kj dy' tuyé'n cra thI sinh có Giy chfrng nhçn tat nghip 

và các Bang dié'm hQc tLip theo quy dinh; 

- Di ttrclng tat nghip dcii hQc, cao dang (h cñ' nhón) phái có chz'cng chi bi 

dtr&ng nghip vy su' phcim (kèni theo bang dié'in, trong do cO các mon nghiêp vy su' 

phcim theo quy djnh). 

4.2. Bja diem tip nhIn 

Ti phOng Ni vii thành phO Ninh Bjnh. 

Dja chi: Tr sO' HDND vã UBND thành ph Ninh BInh (SO 33, du'O'ng Lê Dai 

Hành, phtrO'ng Thanh Blnh, Thành pM Ninh BInh); 
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Diên thoi: 02293.89893 6. 

V. NGUYEN TAC, NO! DUNG, CACH TfNH DIEM VA XAC D!NH 
NGU'I TRUNG TUYEN 

1. Nguyen tc tuyn diing 

a) Chi tuyn ding dü s luçing viên chiirc theo nhu cu tuyn ding quy djnh tai 

Muc III cüa Kê hoich nay. 

b) Tuyën diing dam bão cong khai, minh bach, cong bang, khách quan, dung 

quy djnh cUa pháp luat. 

c) Ngu?i diiçc tuyn diing phái dam bão các tiëu chun, diu kin quy djnh vã 

dixçc b trI ding vj tn vic lam dáng k tuyn diing. 

d) Dim k& qua thi tuyn tai  vông 2 cong  vOi dim uu tiên ('nê'u co) cüa nguà'i 

dir tuyn di.rçic xp theo thir tir tr cao xung thp cho dn ht chi tiëu tuyn diing cüa 

trng v trI vic lam. 

2. Ni dung tuyên dung, thôri gian thi, each tInh dim vã xác djnh ngu'ôi 
trüng tuyên. 

2.1. Di ttrqng xét tuyn theo quy dlnh  ti Nghj djnh so 140/2017/ND-CP 

ngày 05/12/20 17 cüa ChInh phil 

- Hi dng tuyn diing viên chirc sau khi thu nhn phiu däng k dir tuyn viën 

chCrc, kim tra diu kin, tiêu chun cUa ngixii dtng k dl! tuyn theo yêu cAu cUa vj 

trI vic lam, nu phü hcrp thI nglri di! tuyn viên chirc duc tham dl! phóng van. 

- NQi dung phóng vá'n: PhOng v.n v näng lijc, trInh do chuyên môn, nghip vti 

cüa nguô'i dl! tuyn theo thang dim 100. 

- Thai gian phóng ván: 30 philt; 

- Xác d.inh ngu'ô'i tring tuye'n: Co k& qua dim phOng v.n dt tt1 50 dim tth 

len; 

- Không thl!c hin vic phüc khão di vâi kt qua phOng van. 

2.2. Di tu'qng tuyn diing theo quy djnh ti Nghj dlnh  s 115/2020/ND-CP 

ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü 

Sau khi cO kt qua tuyn ditng theo Nghj djnh s 140/2017/ND-CP can cir vão 

chi tiêu con 1i cUa K hoch nay tin hành tuyn diing viên chirc theo hInh thirc xét 

tuyên nhu sau. 

2.2.1. Xét tuyên viên chñ'c duçc thii'c hin theo 2 vOng nhu sau 

- VOng 1: Kim tra diu kin, tiêu chun 

Kiêm tra diêu kin di!  tuyên  tai  Phiêu d.ng k dl!  tuyën theo yêu câu cüa vj tn 

vic lam c.n tuyn, nu dáp 1rng dü thI ngi dl!  tuyn duçc tham di!  vOng 2. 

- Vông 2: Thi mon nghip vii chuyen ngânh 
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- HInh thiirc thi: Thi vit. 

- Ni dung thi: Kin thirc, näng 1irc, k5 näng chuyên môn, nghip vii cüa ngLrYi 
dir tuyn viên chirc theo yêu cu cüa vl trI vic lam và chiirc danh ngh nghip cn 
tuyn d1ing. 

+ Phân 1: TrInh bay s1r hiu bi& chung v viên chüc v nganh Giáo dc và 
dâo t?o  (h thng mt s các Van ban quy phm pháp 1ut cña Nhâ rnrc di vi cap 
h9c dang k2 dir tuyn): 20 diem. 

+ Phãn 2: Thit k bài giãng theo phân phi chi.xo'ng trInh sách giáo khoa hin 
hành cüa B Giáo diic và Dào tao  tuang rng cp hçc, chüc danh ngh nghip dang 
k dir tuyn: 60 dim. 

+ Phn 3: X& l tInh hung six phm trong giô' giãng dy tuang irng cp hpc, 

chi.Irc danh ngh nghip dàng k di,r tuyn (Theo yêu cu cüa d bài): 20 dim. 

- Thang dim: 100 dim. 

- Thi gian thi: 180 phüt. 

2.2.2. N3i dung on tIp 

(Co danh mzc tài lieu  kern theo khi thI sinh nt5pphiê'u däng k dii h/yen). 

2.2.3. Xác dlnh  ngu?ri trñng tuyên 

a) Ngithi trüng tuyn trong k xét tuyn viên chirc phãi có dü các diu kin 

sau: 

- Co kt qua dim thi tai  vông 2 dat  t 50 dim tth len. 

- Co s dim vông 2 cong voi dim u'u tiên (nêu co) cao hon ly theo thur tux 

dim tur cao xung thp trong chi tiêu ducic tuyn diing cuja tü'ng v trI vic lam. 

b) Truxirng hcp có ti.'r 02 ngu6i tri len có tong so diem tInh theo quy djnh (tçzi 

diem b khoán 1 Dku 10 Ngh/ dfnh s 115/2020/ND-CT ngày 25/9/2020 cña ChInh 

phi quy dfnh ye' tuyn dyng, sz dung và quán l viên chic bang nhau 6,  chi tiêu cui 

cUng cüa vj trI vic lam cn tuyn thI ngithi có kt qua dim thi vOng 2 cao han là 

ngu?ñ trüng tuyn; nu vn không xác djnh duc thi ngu'i durng du co quan, don vj 

có thm quyn tuyn diing viên chirc quyt djnh ngu?i truing tuyn. 

c) Ngui không truing tuyn trong kS' xét tuyn viên chü'c khong duçc bão km 

k& qua thi tuyn cho các kS'  thi tuyn ln sau. 

3. Bi tirqng và dim tm tiên trong tuyn ding 

- Anh hung L?c  luçmg vu trang, Anh hiing Lao dng, thuang binh, nguYi 

hrnng chInh sách nhix thuang binh, thuxang binh loai B: Ducc cng 7,5 diem vào k& 

qua dim vông 2; 

- Nguri dan tc thiu s, si quan quân di, si quan cong an, quãn nhân chuyên 

nghip phvc viên, ngu?i lam cong tác co yêu chuyên ngành, hpc viCn tt nghip dào 
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to sT quan dir bj, t& nghip dào to chi huy tnthng Ban chi huy quân s11 cp x 

ngãnh quân sir Co sä dtrcic phong quân ham si quan dir bi, dä dang k ngch si quan 

dir bi,,  con 1it si, con thucing binh, con bnh binh, con cUa ngu'èi huing chInh sách 

nhu thuong binh, con cüa thisong binh loai B, con dé cUa ngui hoat dng kháng 

chin bj thim ch.t dOe  hóa h9c, con Anh hung Li,rc 1ucng vu trang, con Anh hung 

Lao dng: Duçc cong  5 dim vào kt qua dim vOng 2; 

- Ngui hoàn thành nghia vi,i quân sr, nghia vii tham gia cong an nhân dan, dOi 

viên thanh niën xung phong: Duçc cong 2,5 dim vào kt qua dim vOng 2. 

Tnrmg h9'p ngi.rñ d? thi tuyn thuOc  nhiu din uu tiën quy djnh tai  diem a 

dim b dim c Mi,ic nay thI chi duçc cong dim uu tiên cao nht vào kt qua dim 

vông2. 

4. B sung các giy to lien quan khi thông báo dtj kiên trñng tuyên. 

NhUng thI sinh duçic HOi  dng tuyn di,ing thông báo dir kin trüng tuyên phãi 

b sung các giy t sau: 

- Bàn sao van bang, chi'rng chi theo yeu cu ct:ia vi, tn vic lam dl/ tuyn, chüng 

nhn di tisclng uu tiên (nu có); 

- Phiu 1 ljch tu pháp do co quan có thm quyn c.p. 

- So yu 1 ljeh (theo mu) duçc UBND xa, phu?rng, thj trn noi däng k hO 

khu thuông tr(i, hoc co quan ngu?ñ dir tuyn dang cOng tác xac nh.n; 

- Giy khám src khOe duc co sO' y t dip huyn trO' len chirng nhmn. 

TruO'ng hcip ngithi trüng tuyn không hoàn thin dü h so tuyn ding theo quy 

djnh hotc có hành vi gian In trong vic kê khai Phiu dang k dir tuyn hoc bj phát 

hin si:r diing van bang, cht'rng chi, chirng nhn khOng dung quy djnh d tham gia di,r 

tuyn thI nguO'i dirng du co quan, don vi, có thm quyn tuyn dvng  viën chirc ra 

quy& djnh hüy kát qua trüng tuyn. 

TruO'ng hçip nguO'i dang k dir tuyn Co hành vi gian 1n trong vic ké khai 

Phiu dãng k dr tuyn hoc sU diing van bang, chirng chi, chirng nhn khOng dung 

quy djnh d tham gia dr tuyn thI co quan, don vi cO thm quyn tuyn di,ing thông 

báo cong khai trên trang thông tin din ti:r hoac Cng thông tin din ti.r cUa co quan, 

don vi;  vã không tip nh.n Phiu dàng k dir tuyn trong mOt kS' tuyn dung tip theo. 

Lu'u : 

- Di vái di tu'crng tharn gia tuyê'n dyng theo quy d,inh tçti Ngh/ d/nh s 

115/2020/ND-CP cia ChInh phi: Trong thai hqn chni nht là 30 ngày kê tic ngày 

nh2n quyê't dinh tuyé'n dyng, ngithi dtrçrc tuyn ding vien ch&c phái de'n k hcip dng 

lam vic và nh2n vic. Qua th&i gian quy djnh ma ngu'&i trzng tuyen khóng dé'n lç 

hQp ddng, nhán viêc thI L ban nhân dan thành ph báo cáo So' N5i vy dë hu) bO ké't 

qua tuyé'n dyng. 
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- Doi vó'i di ttccrng tham gia thi tuye'n theo chInh sách thu hit tQi Nghf dinh 

140/20] 7/ND-CP. Trong th&i hçn 30 ngày ke' tir ngày có quye't d/nh tuyé'n dyng, 

ngu'ô'i tring tuyé'n phái dé'n cc' quan, tá chi'c, do vj nhçin vic. Truàng hcrp ngithi 

du'ç.tc tuyé'n dyng Co do chInh dáng ma khong the' dê'n nhn vic thl phái lam dan 

xin gia hçin trzthc khi ké't thic th&i hQn nêu trén gt'ri cc' quan, t chi't'c, dan vi có thO'n2 

quyé'n tuyé'n clyng. Th&i gian gia hn khOng qua 30 ngày ké' t/c ngày he't thai hqn nhán 
vic. 

VI. THYI GIAN VA CAC BU'OC TO CH1YC TUYEN DVNG 

Biró'c 1. Tü ngày 02/8/202 1: Thông báo K hoch tuyn diing 03 1n trên Báo 

Ninh BInh, Dài Phát thanh vâ Truyn hinh Ninh Blnh; Trung tam Van hOa - Th thao 

và Truyn thanh thành pM; dng thai dãng tãi trën trang thông tin din t1r cüa UBND 

thành pM Ninh BInh và hem y& Kê hotch tuyn diing tti trii s UBND thành pM 
Ninh BInh. 

- Thành 1p  Hi dOng tuyên dçing, thânh ltp Ban kim tra phiu däng k dij 

tuyên 

Bffó'c 2. Tir ngày 02/8/2021 dn 17 giô' 00 phtiit ngây 31/8/2021. 

- Phát hành, thu nhn phiu dang k dir tuyn, danh mijc tài 1iu on thi tti 

Phông Ni vi thãnh pM Ninh BInh; 

- Thu nhn phiu däng k)1' dr tuyn và giy t?i có lien quan theo quy djnh trong 

gi hânh chInh cüa các ngày, k cá ngày thr Bay, Chü nht và ngày 1. 

- Ngày 03/9/202 1, thng hqp, báo cáo kt qua vic däng k di.r tuyn cüa thI 

sinh; nhUng khó khän, vuàng mc trong qua trInh tip nhn phiu däng k dix tuyn 

d Hi dng thi tuyn xem xét, giái quyt. 

Riêng d& vâi nhüng thf sinh dij tuyn theo Nghj djnh s 140/2017/ND-CP cüa 

ChInh phü, Hi dng tip nhn phiu däng k dir tuyn, tang hcip báo cáo UBND 

thành pM thành 1p Ban Kim tra sat hach  ('nê'u có); 

Bu'&c 3. Ngày 04/9/202 1 dn ngày 09/9/202 1: To chirc xét tuyn (nu co) dôi 

vri thI sinh dang k xét tuyn theo quy djnh tai  Nghj djnh so 140/201 7/ND-CP ngáy 

05/12/20 17 cüa ChInh phü v chInh sách thu hiit, tio ngMn can b tfi sinh viên xut 

sac, can bO khoa hçc tré. 

Biróc 4. Tr ngày 10/9/202 1 dn ngãy 11/9/202 1: Thông báo các chi tiëu tuyên 

diing cOn 1ii sau khi t chirc xét tuyn tçii trii sO' ca quan UBND thánh pM Ninh BInh. 

Bu*c 5. Tr ngãy 12/9/2021 dn ngày 15/9/2021: Niêrn yt cong khai danh 

sách thI sinh dU diu kien dir tuyn vOng 2 tai  tri sO' UBND thanh pM Ninh Blnh vã 

trang thông tin din tCr thánh pM. Gui thông báo triu t.p thI sinh dü diu kin dij 

tuyn, thai gian, dja dim tp trung thI sinh d quán trit các ni dung có lien quan 

dn vic th chCrc tuyn diing. 
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Bu'àc 6. To chfrc tuyn dirng vông 2 (Thi viêt): ngày 29/9/202 1 

Bu'&c 7. Tir ngày 30/9/202 1 dn ngày 02/10/2021: Hi dng to chirc châm thi. 

Btrrc 8. Tr 03/10/2021: Cong b cong khai kt qua tuyn diing vông 2, niêm 

yát cong khai k& qua tuyn dicing tai  tri sâ UBND thành ph Ninh BInh vã trang 

thông tin din ti:r cña UBND thành pM Ninh BInh. 

Bffóc 9. Tü 04/10/202 1 dn ngày 18/10/2021: Nh.n dan d nghi. phüc kháo kt 

qua tuyn dung tti phông Ni vii thành pM Ninh BInh (nu co). 

Btr&c 10. Tr ngày 19/10/2021 dn ngày 22/10/2021: T chirc chm phtIc khão 

và cong M kt qua chm phiic khão bài thi ('ne'u co,) va cong M két qua chm phüc 
khão bài thi, hem yt danh sách dir kin tr1ng tuyn tii trii s UBND thành pM Ninh 

BInh (nlu co); giri thông báo k& qua dir tuyn bang van ban ti ngui dr tuyn theo 

dja chi ma nguôi dir tuyn dã dang k. 

Btró'c 11. Tr ngày 23/10/2021 dn ngày 28/10/202 1: Kiëm tra, dM chiu ban 

chInh các van bang, chrng chi, các loai giy t uu tiên cUa nhü'ng thI sinh duçic Hi 

dng dir kin trüng tuyn; thu nhn các giy t? theo quy djnh. 

Btróc 12. Tr ngày 29/10/2021: Hi dng tuyn ding viên chirc báo cáo UBND 

thãnh pM trInh Sâ Ni v1i xem xét, phê duyt két qua. 

Bu'ót 13. Can cir kt qua phé duyt tuyn diing cña S Ni v1i, ban hânh Quy& 

djnh tuyn ding và phân Cong COng tác cho thI sinh tr1ng tuyn. 

VII. TO CH1C THIIC HIN 

1. Nhim vii cüa Hi &ng tuyn ding 

- Hi dng tuyên d1ing viên chirc do ChU tjch UBND thành pM thành l.p;  Hi 

dng tuyn dirng lam vic theo nguyen tc tp th& kt Iun theo da s; nhim vu, 

quyn han  cüa Hi dông thirrc hin theo Khoán 3 Diu 8 Nghj djnh s 115/2020/ND-

CP ngày 2 5/9/2020 cüa ChInh phü; 

- Báo cáo Chü tjch UBND thânh pM có van ban d nghj S Ni v phé duyt 

k& qua tuyn dung theo dung quy djnh. 

2. Nhim vi cfla phông Ni viI 

Tham muu cho UBND thành pM thành 1p Hi dng tuyn diing viên chirc; 

chU trI, pMi hcrp vii các ca quan, dan vj CO lien quan tham rnu'u cho Lanh dao 

UBND thành ph& Hi dông tuyn diing viên chirc cüa thanh pM trin khai, t chi.rc 

thirc hin K hoach nay. 

3. Nhim vt,i cña các phông, ban, don vj có lien quan 

PMi hçp vii phông Ni viii t chi'rc thirc hin K hoach nay, thirc hin các nôi 

dung theo sir chi dao  cüa  HOi  dng tuyn diving cüa thânh pM. 

VIII. THU LE PHI Till TUYEN 
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Thirc hin theo quy djnh tai  Thông tir s 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 

cüa B Tãi chInh quy djnh miirc thu, ch d thu, np, quân 1 và sii'r dimg phi tuyn 

diing, phi dir thi nâng ngach,  thäng htng cong chii'c, viên chirc. 

Dir kin 1 phi thi tuyn: 500.000 dng/ngiii dix thi (Näm tràni nghIn dng). 

K hoach nay duyc thay th K hoach s 94/KH-UBND ngày 13/7/2021 cüa 

UBND thành ph Ninh BInh lam c s d tuyn ding viên chirc các dGn vl sr nghip 

giáo diic và dào tao  thuc thành ph Ninh BInh nãm 2021, UBND thãnh ph Ninh 

BInh yêu câu các to chirc, dGn vj vâ Ca nhân cO lien quan t chrc thi.rc hin dam bâo 

khách quan, cOng tam, minh bach,  theo quy djnh tuyn dvng  hin hành./ 

No'i nhân: 
- Sâ Nôi vu tinh Ninh BInh; 
- LAnh dao  UBND thành pho; 
- Các phOng, ban, dan vj thuc thãnh pho; 
- Các truing Mâm non, Tieu h9c, THCS 
cong 1p thuc thành phô; 
- Trang thông tin din tr thânh pho; 
- Lixu: VT, 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Binh Van Thir 



BANG CHI TIEU TUYEN DVNG  VIEN CHIJ'C CAC DN VI SI NGHIP 

(Kern theo Ke' hoach sé' /KH.. UBND ngày  49  /7/2021 cia UBND thành phé' I'/inh Blnh) 

S 
TT 

Don v! tuyén 
dyng 

Ngch chü'c danh 
nghcnghip 

S chi 
tieu 

tuyên 
duing 

Trmnh do 
Ngành, chuyên 

nganh 
Vi trI viêc Jam Yêu câu tiêu chun diu kiin Chi chO 

Các trung thuc 
bâc hoc Mrn non 

GiOo viên mm 
non hang III, ma 
so V.07.02.26 

20 
Cao dâng 
six pham 
tr& len 

Six pham Mm non, 
Giáo due Mm non 

Giáo viên mAm non Giáo due và 
chãm soc tré theo chuong trInh giáo 
due bâc Mm non cOa Bô Giáo due 
và dào tao 

- Dam báo tiêu chun v dao  dtrc nghé nghip, 
trinh d dào tao,  bôi dung theo quy dnh tai 
Thông Ut 01/2021/TT-BGDDT ngày 
02/02/2021 eOa B Giáo dtie  và Dào tao. 

2 
Các trir&ng thuôc 
bâc hoc Tiu hoc 

Giáo viên tiu hoc 
hang III, ma s 
V.07.02.27 

27 
Dai hoc 
trlé 

Giáo duc lieu hoe; 
Supham tiu h9c; 
Tiêu hoc 

Giáo viên tiu hoc day hoc các mon 
van hóa bc Tiêu hoc theo chung 
tdnh giáo due bâc tiu h9c cOa B 
Giáo due và dào tao 

- Dam bâo tiêu chuAn v dao  drc ngh nghip, 
ye trInh dc dOo tao,  bôi du&ng theo quy dinh tai 
Thông Ut 02/2021/TT-BGDDT ngày 
02/02/2021 cüa Bô Giáo due và DOo t?o. 

Trir&ng hqp không 
phãi dào tao  nganh, 

chuyên ngành six 
pham thI phOi eó 

chng clii bi dung 
nghip v six phm 

theo chwngtrInh do 
B truàng B Giáo 
due và DOo tao ban 

hh 

Các tnthng thuc 
bâc hoc Tiu hoc 

Giáo viên tiu hoc 
hang lIT, ma So 

V.07.02.27 

Dai hoc 
trâ len 

Su pharn Tin ligc; 
Cong ngh thông 
tin; Six phani ToOn - 
tin 

Giáo viên lieu hoc day  hoc mon Tin 
h9c bc Tiu hoc theo chixang trinh 
giáo de bc tiu h9e cOa B Giáo 
due và dào tao 

- DOrn bão tiêu chuOn v dao  drc ngh nghiep, 
v trinh d dào tao, bi dung theo quy dlnh tai 
Thông tu 02/2021/TT-BGDDT ngOy 
02/02/2021 eüa Bô Giáo due và Dào tao. 

Tongs6 48 



DANH MUC  TAI LIEU ON TIP TUYEN DUNG  VIEN CHIJ'C 
NGANH GIAO DVC  VA DAO TILO NAM 2021 
(Kern theo Kê' hoçich sá  ,J/KH-UBND ngày015 /7/2021 

cia UBND thành phó Ninh Blnh) 

I. TA! LIEU ON TJP CHUNG 

1. Lut sCra di, b sung mt s diu cUa Lut Can b, cong chirc vâ Lut Viên 

chi'xc ngày 25/11/2019; 

2. Lust Giáo dc sé 43/2019/QH14 ngãy 14/6/2019, gm các ni dung: 

- Chuong IV: Nhà giáo. 

- Chuang VI: Trách nhim cUa nhà trithng, gia dInh và xä hi trong giáo dijc. 

3. Nghj djnh s 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phU Quy djnh v 

tuyn dung, si:r diing Va quãn 1' viên chirc; 

4. Thông tu s 06/2019/TT- BGDDT ngày 12/4/2019 cüa B Gião dtjc vâ Dào 

tao quy djnh quy tc rng xi trong c s giáo diic mm non, CQ sâ giáo diic ph 

thông, co si giáo dic thiRng xuyën; 

5. Quyt djnh s 16/2008/QD-BGDDT ngãy 16/4/2008 cüa B Giáo dc vá 

Dào tao  ban hành Quy djnh v dao  dirc nhà giáo. 

II. TAI LIEU ON TP DO! VOl CAP MAM NON 

1. Thông tu s 52/2020/TT- BGDDT ngày 31/12/2020 cüa B Giáo dc vã 

Dào tao  ban hành Diu 1 Trixng mm non. 

2. Thông tu s 01/2021/TT-BGDDT ngày 02/02/202 1 cüa Bô Giáo diic và Dâo 

tao Quy djnh ma s& tiêu chuAn chirc danh ngh nghip và b nhim, xp lirnng viên 

chic giãng day  trong các c sâ giáo dtc mm non cOng 1p. 

3. Thit k bâi giãng mt ti& len h9p theo phân phi chirnng trInh sách giáo 
khoa hin hành cüa B Giáo dc và Dào tao lap mu giáo 4 tui hoc 5 tui. 

III. TA! LIEU ON ThAP DOI VOI cAP TIEU HQC 

1. Thông tu s 28/2020/TT-BGDDT ngày 04/09/2020 cüa B Giáo dic và Dão 

tao v Ban hành Diu 1 trurng tiu h9c. 

2. Thông tu s 02/2021/TT-BGDDT ngày 02/02/202 1 cüa B Giáo diic và Dâo 

tao Quy djnh ma s6, tiêu chun chüc danh ngh nghip va b nhim, xp hang viên 

chc giãng day  trong các trung tiu hc cong 1p. 

3. Thit k bài giãng mt ti& len lOp theo phân phi chuong trInh sách giáo 
khoa hin hãnh cüa B Giáo duc vã Dão tao  lOp 4 hoc lOp 
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