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HU'ONG DAN
Xét tuyn dc each viên ch(rc giáo dc näm hQc 2017-2018
Can cir Nghj djnh s 29/2012/ND-CF ngãy 14 tháng 4 näm 2012 cüa ChInh
phü ye tuyén dung, str dung và quân 1 viên chic;
Can cü Thông tu so 15/2012/TT-BNV ngãy 25 tháng 12 näm 2012 cüa B
trung B6 Ni vu hung dn ye tuyên dung, k ket hop dông lam vic và den bñ
chi phi dào tao, bOi duO'ng dOi vi viCn chirc; Thông tu so 16/2012/TT-BNV
ngày 28 tháng 12 näm 2012 cUa BO truOlig B6 Ni vi ban hânh Quy chë thi
tuyên, xét tuyên viên chiirc; Quy chê thi thang hang chirc danh nghe nghip doi
vii viên chüc và Ni quy k' thi tuyên, thang hng chüc danh nghe nghip dôi
vâi viên chiirc;
Can cir Quyt dnh s6 2200/QD-UBND ngày 25/7/2017, Quyêt djnh so
2333/QD-UBND ngày 02/8/2017, Quyêt djnh so 2392/QD-UBND ngày 11/8/2017
cüa Uy ban nhân dan huyn ye vic phê duyt chi tiêu ban hành Kê hoach tuyên
dung viên chirc sr nghip giáo diic näm hoc 2017-2018;
PhOng Ni vi huyn huâng din tO chüc xét tuyn dc cách viên chi.rc giáo
duc näm hoc 2017-2018 nhu sau:
1. Chi tiêu xét tuyn dc each:
Theo Quyt djnh s6 2200/QD-UBND ngày 25/7/2017, Quyêt djnh s
2333/QD-UBND ngày 02/8/2017, Quyêt djnh so 2392/QD-UBND ngay
11/8/2017 cüa Uy ban nhân dan huyn ye vic phê duyt chi tiêu ban hành KC
hoach tuyên dung viên cht'rc six nghip giáo diic näm hpc 2017-2018.
2. Diu kiin xét tuyn dc each:
a) Ngu?i co kinh nghim cong tác trong ngãnh hoc linh vixc hoat dng
nghC nghip can tuyên, dáp irng dixçc ngay yeu câu tuyên dung; cO thii gian lien
tic du 36 thang tr& len thirc hin cong vic có yëu câu trInh d, nang 1irc, k
nang chuyên môn, nghip vii phü hop vi vi trI can tuyên (không ké th(W gian
tp s,i; thir vic); trong thai gian cong the không vi pham phãp 1ut den mirc bj
xii'r l' ky lut hoc bj truy ciru trách nhirn hinh su, duuc dánki gia hoân thành tot
nhim vi..i ducic giao; dáp irng ngay yêu câu cüa vi trI vic lam can tuyên ding.
b) Ngui tt nghip dai hoc loai giói, t& nghip thac si, tiën si có chuyCn
nganh dào tao phñ hop vi yêu câu cüa vi trI vic lam can tuyên dung, không vi
phm pháp lut den mac bj xir l k lut hoac bj truy cüu trách nhim hInh sr,
duçic dãnh giá hoàn thành tot nhim viii duc giao (Mu dã có th&i gian tharn gia
cong tOc sau khi tot nghip,).
3. Ho so' dir tuyên:
a) Dun dang k dir tuyn viCn chirc (rnu s6 01);

a) Don däng k dlJ tuyén viên chjrc (mu s6 1);
b) So yu 1 ljch theo mu quy djnh có xác nhn cüa UBND xä, phu'à'ng,
thi trn noi Cu' tilt trong thai han 06 tháng tinh den ngày n5p ho so dir tuyên;
c) Ban sao các van bang, chilrng chi vã k& qua hoc tp theo yëu cu cüa vi tn
du' tüyn, di,rçc Co quan cO thâm quyên chrng thirc. Trung hp có van bang do
co so' dào tao nuoC ngoài cp phái du'çic cong chirng djch thut sang tiêng Vit;
d) Giiy chüng nhn siirc khOe theo quy dlnh tai Thông to' 13/2007/TTOBYT
ngày 21/11/2007 cUa B6 Y tê do Co quan y tê có thâm quyên cap chua qua 06
tháng tinh den ngày np ho so dir tuyên;
d) Bàn tir nhn xét dánh giá ve^ phàm chat chInh tn, dao dirc, näng hjc
chuyên môn, nghip vv, qua trInh cOng tác và các hinh thü'c khen thirO'ng ('neu
co) cüa nguo'i dr xét tuyën; bàn sao có chirng thtjc các hop dOng lao dng (lam
vicc); bàn sao sO bào hiêm xã hi cochirng th'c neuco); bàn nhn xét vâ xac
nhn cüa ngu'o'i diirng dâu co quan, tO chrc, don vi dOi vOi ngtxo'i dir xét tuyên
theo diêu kin tai diem a, khoán 2 cüa Thông báo nay.
Luu : Di vo'i thI sinh dä np ho^ so tai Trung tam hành chInh cOng huyn
Phà LC phà hap vo'i diëu kin ti diem a, khoãn 2 cüa Thông báo nay. Bô
sung them: Bàn tir nhn xét dánh giá ye phâm Chat chInh trj, dao dà'C, nang hrC
chuyën môn, nghip vu, qua trInh cOng tác vâ các hinh thü'c khen tho'O'ng ('nê'u
co) cua ngu'o'i dir xét tuyCn; bàn sao CO cha'ng thrc các hop dông lao dng ('lam
viçc); bàn sao sO bào hiêm xâ hi CO churig thiic ('néu có); bàn nhn xét vâ xác
nhn cña ngiio'i di.rng dâu co quan, tO chirc, don vi dOi vâi ngiso'i dir xét tuyn.
4. Quy trInh xét tuyn dc each:
a) Chü tjch UBND huyn thành Ip Hi dng Kiêm tra, sat hach;
b) Ngithi du'çic de^ nghj tip nhn khOng qua xét tuyn phãi du'çic Hi dng
KiCm tra, sat hach Cua UBND huyn kiêrn tra ye CáC diëu kin, tieu chuan, van
bang, chirng chi theo yeu câu cüa vi tri vic lam can tuyën;
c) Hmnh thirc, ni dung, kt qua sat hach, Hi dng Kim tra, sat hach sC có
kC hoach chi tiêt thông báo den thI sinh theo quy djnh.
5. Noi nhân ho^ so':
PhOng Ni vu huyn Phà Lc, so 116, du'o'ng L Thánh TOng, thj trn PhO
LOc, huyn Phà Lc, tinh Tho'a Thiên Hue.
Trên day là hithng dn ye th chirc xét tuyn dc cách viên chirc giao due
nãm hoc 2017 - 2018, tnrO'ng hop chua nO thI sinh lien h qua s din thoi:
0234. 3871.485 hoc trrc tiêp den PhOng Ni vii huyn Phü Lc dê du'çc giãi
dáp thäc mäc./.
Noi nhân:
TRUNG PHONG
- Sâ NOI vu tinh TT.Huë;
- CT UBND huyn;
- Ong Lê Van Thong, PCT UBND huyn;
- Phông GD&DT huyn (niém yet);
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