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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số:        /TB-SKH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng 5 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 
diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý  

 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số 
lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quy định số 02-QĐ/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2022; Quyết định 
số 635/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh số 

lượng, vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện thi tuyển năm 2021;  Quyết 
định số 227/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về bổ sung vị 
trí chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện thi tuyển; 

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 07/5/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ quản lý; 

Căn cứ Thông báo số 40/TB-UBND ngày 07/5/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ quản lý; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tổ chức thi 
tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý như sau: 

1. Chỉ tiêu, chức danh thi tuyển: 01 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng tham gia dự thi 

2.1. Nhân sự tại chỗ (đang công tác tại Sở có nhu cầu bổ nhiệm) 
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a) Cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của 
chức danh tuyển chọn, đang công tác tại Sở được quyền đăng ký dự tuyển. 

b) Cán bộ, công chức được quyền không tham gia dự tuyển khi thuộc một 
trong các trường hợp sau: 

- Không đủ sức khỏe dự tuyển (đang mắc bệnh hiểm nghèo; đang mất khả 

năng nhận thức; bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế 
có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận). 

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước 
ngoài. 

- Cán bộ, công chức nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản. 

Cán bộ, công chức không thuộc đối tượng được quyền không đăng ký 

tham gia dự tuyển nêu trên, nếu không đăng ký dự tuyển thì hằng năm khi rà 
soát lại danh sách quy hoạch cán bộ, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh 

sách quy hoạch. 

2.2. Nhân sự từ nơi khác 

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc 
tỉnh Tuyên Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của các chức 

danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được quyền đăng ký dự tuyển. 

3. Tiêu chuẩn, điều kiện 

3.1. Tiêu chuẩn chung 

Đảm bảo tiêu chuẩn chung quy định tại phần I Quy định số 02-QĐ/TU 
ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ 

lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và đảm bảo các 
điều kiện, tiêu chuẩn do cấp có thẩm quyền ở Trung ương quy định (nếu có). 

3.2. Tiêu chuẩn riêng  

Đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại mục 14 phần II Quy định số 

02-QĐ/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

4. Trình tự, thủ tục, nội dung, hình thức thi tuyển 

Thực hiện theo quy định tại điểm 1, điểm 2 mục V phần thứ ba Đề án thí 
điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 
229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Đề án). 

5. Xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển 

Thực hiện theo quy định tại điểm 3 mục V phần thứ ba Đề án. 

6. Hồ sơ dự tuyển và thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển 

6.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

- Người tham gia dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào cơ 

quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển. 
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- Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 

(1) Đơn đăng ký dự tuyển 

(2) Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được cơ quan 

trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4 x 6, chụp trong thời gian 
không quá 06 tháng. 

(3) Bản sao Giấy khai sinh. 

(4) Bản tự kiểm điểm của cán bộ, công chức, viên chức trong 03 năm công 

tác gần nhất. 

(5) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực theo yêu cầu của chức 
danh thi tuyển. Trường hợp nhân sự có bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp thì phải được công nhận tại Việt Nam theo quy định. 

(6) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định. 

(7) Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với người tham gia dự tuyển và 

gia đình người tham gia dự tuyển. 

(8) Bản báo cáo hoặc kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cơ quan có thẩm 

quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

(9) Nhận xét, đánh giá của cấp ủy cơ sở nơi người dự tuyển đang công tác. 

(10) Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi người dự 
tuyển đang công tác về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn 

kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 
03 năm gần nhất. 

(11) Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong 
thời hạn 06 tháng. 

(12) Trường hợp người tham gia dự tuyển là nhân sự từ nơi khác thì phải 

có ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý nơi người tham gia dự 
tuyển đang công tác đồng ý cho phép dự tuyển. 

(13) Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền. 

(14) Văn bản phê duyệt quy hoạch của cấp có thẩm quyền. 

6.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 27/5/2022 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính). 

- Địa điểm nhận hồ sơ 

Tại phòng Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang (Số 177, 
đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang). 

- Người tiếp nhận hồ sơ: ông Trần Quang Hiệp - Phó Chánh văn phòng Sở 

(Điện thoại liên hệ: 0888 021 980). 
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Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký 
dự tuyển, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách và chuyển hồ sơ đăng ký 

dự tuyển về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.  

Thông báo này gửi đến cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch vào 
chức danh thi tuyển thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang và niêm yết 

công khai tại trụ sở làm việc của Sở./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trang Web của Sở KH&ĐT; 
- Niêm yết công khai tại trụ sở Sở KH&ĐT; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Vân Đình Thảo 
 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-18T09:55:22+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<kehoachdt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-18T09:55:28+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<kehoachdt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-18T09:55:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<kehoachdt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-05-18T09:55:42+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Kế hoạch và Đầu tư<kehoachdt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




