
TINH UY TUYEN QUANG 

BAN CHI OO TUVEN DVNG 
CONG CHI1C, VIEN CH(JC 

BANG CQNG SAN VIT NAM  

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 9 nám 2021 

* 

So 06-KH/BCD 

KE HOACH 
A A A •A 9 9 - 

To chirc th tuyen cong chirc, vien chirc cua ttnh nani 2021 

Can cr D an s 05-DAITU ngày 09/7/202 1 cüa Ban Thu&ng vii Tinh ñy thI 

dim di mâi thi tuyn cong chirc, viên chrc tinh Tuyên Quang, giai doin 2021 -2023, 

Can c1r Quyt dlnh  s 234-QD/TU ngày 10/9/202 1 cüa Ban Thung v Tinh üy 

thành 1p Ban Chi dio tuyn diing cong ch(rc, viên chüc cUa tinh, 

Ban Chi dao  tuyn ding cong chic, viên chi:rc cüa tinh (sau day vit tt là Ban 

chi do) xây dimg i'A hoch t chirc thi tuyn cong chrc, viên chüc cüa tinh nãm 2021 

nhu sau: 

I- MIJC BICH, YEU CAU 

T chtrc thi myn cong chtrc, vién churc cüa tinh näin 2021 theo dung quy djnh 

và D an so 05-DA/TU ngày 09/7/202 1 cña Ban Thu&ng vii Tinh üy ye thI diem dôi 

mói thi tuyn cong chüc, viên chCrc tinh Tuyên Quang (giai doan 202 1-2023). 

Qua trInh t chrc thi tuyn cong chüc, viên chrc dam báo khách quan, cong 

khai, minh bch, dng b v thôi gian, có sir lien thông môt so khâu trong to chiic 

thi tuyn cong chirc, viên cht'rc cüa các ca quan khi Dáng, M.t trn To quc Va CaC 

t cht'rc chInh trj - xã hi và các ci quan khi Nhà ni.róc. 

II- NQI DUNG 

1- T chüc kS'  thi tuyn cong chüc riêng, kS'  thi tuyên viên chrc riêng, hoàn 

thành xong trong tháng 01 näm 2022, ci th: 

- Thi tuyén cOng chtrc: 

+Vông 1: Tüngày20/11/2021 dnngày21/11/2021. 

+ VOng 2: Ngày 11/12/2021. 

- Thi tuyn viên chtrc: 

+ Vông 1: Trngày 01/12/2021 dênngày 02/12/2021. 

+ VOng 2: Ngày 30/12/202 1. 



2- Các ni dung, các khâu trong qua trInh t chrc thi tuyn cong chCrc, viên chüc 
duçic thirc hin thing nht, ding b v thai gian, trong do CO sir lien thông mt so 
khau (xay drng d thi, lam phách, chm thi....) trong t chtrc thi tuyn, cu th: 

- Thing nht v th?ii gian, dja dim t6 chrc thi tuyên; danh m1c tài 1iu On tip. 

- Thong nht xay drng d thi, lam phách, chm thi tuyn cong chi'xc, viên chüc 
tp thing, thng nhAt tai  mt dja dim. 

(Chi tjlt nç5i dung cong vic và thai gian thtc hin tgi bku kern theo) 

Ill- TO CH(TC THVC HIIN 

1- Các HOi  ding tuyn diing cong chüc, viên chüc cüa tinh (ducic thành .1p 
theo phân cp) can ctr ni dung K hoach chü dng trinkhai t chüc thc hin, dam 

bâo vic thi tuyn cong chüc, viên chüc duqc t chirc khách quan, cong khai, minh 

bach, dung quy djnh. 

IMi vâi nhUng ni dung dA duqc cp CO thAm quyn phé duyt hoc t chüc 

thirc hin truâc ngày ban hành K hoch nay thI không thrc hin lai,  các buàc tip 
theo thrc hin theo k hoach  nay. 

2- Các dng chI üy viên Ban Chi dao  theo chirc näng, nhim vi lath dao,  chi 
dto t chüc trMn khai thirc hin thi tuyn cong chrc, viên chüc theo D an s 05-
DA/TU ngày 09/7/2021 cüa Ban Thu&ng vi Tinh üy và K hoch nay. 

3- So Thông tin và Truyn thông: 

- Cung cp và chju trách nhim toàn b v tInh báo met, an toãn, chInh xác 
phn mm thi trc nghim trén may vi tInh. 

- Thrc hin các nhim vii duçic giao theo K hoach  cüa Ban Chi dao. 

4- Trung ChInh trj tinh chun bj dja dim, phOng lam phách, chm thi dê thrc 
hin chm thi tp trung tai  tinh. 

5- SO Y té, Cong an tinh Tuyên Quang: CCr can b, cong chirc, viên chüc tham 
gia dam bâo các diu kin phiic vi cách ly và dam bâo cong tác y th, phOng chng 
djch bnh, an ninh trong qua trInh th chüc thi tuyn tai  tinh. 

6- Các co quan, dan vj cO lien quan ph& hçip vOi Ban T chüc Tinhüy, SO Ni v1 

thrc hin các nhim vi theo K hoach cüa Ban Chi dao. 

7- Giao Ban T chüc Tinh üy chü tn, phi hqp vOl SO Ni vi1, SO Tài chInh 
va các ca quan cO lien quan 1p dlrr toán kinh phi d dam báo các diu kin cho vic 
t chCrc thi tp trung tai  tinh theo K hoach cüa Ban Chi dao. 

8- Giao dng chI Uy viên Ban ThuOng vu Tinh üy, lruOng Ban T chCrc 
Tinh üy, Phó Trithng Ban Chi dao  chü trI, phi hcip vOi các dng chI üy viên 



PHO B! THU THUNG TRUC 
ki em 
BAN CHI DAO 

Ban Chi dao tharn rnuu trin khai thuc hiên K ho?ch. Qua trInh trin khai thirc hin 

có vi.xàng mc, có trách nhim tng hqp, báo cáo Truâng Ban Chi do d xem xét, 

giái quyêt. 

Ncii nhãn: 
- Dông chI BI thu Tinh üy (báo cáo), 
- Dông chI Phó BI thu Tinh üy, 
Chü tjch U ban nhán dan tinh 
- Các d/c Uy viên BTV Tinh üy, 
- Các d/c Uy vién Ban Chi do, 
- Thành viên To giüp viéc cüa Ban Chi do, 
- Các HD tuyên diing cong chrc, viên chirc, 
- Ban To chic 1mb üy, Trung ChInh trj tinh, 
- SO Nôi vii, SO Y tê, SO Tài chInh, 
- Cong an tinh, 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, SO Thông tin và 
Truyên thông (dê dang tãi), 
- Luu Van phông Tinh Uy. 



BIEU CHI TIET KE bACH THIIC HIN TUYEN DUNG  VIEN CHUC TINH TUYEN QUANG 
(Kern theo K hoach so 06-KJ-J/BC'D ngày 22/9/202] cia Ban Ciii dao tuyn dung cOng chz-c, viên chzc) 

TT Ni dung cong vic 
Thoi gian 

thlFc hin các nôi 
dung cOng viêc 

Co quail, doii vj, 
cá nhân chü trI, quyêt dinh 

Co' quan, don 
v, cá nhân phi 

hqp 
Ghi chü 

2 3 4 5 6 

Hét thai han nhân h sa di,r tuyén, ngu&i dImg dAu các Ca quan, don vi có th.m quyn myn thing viên ch(ic theo phân cp thành lOp Hi dng tuyn 
di,ing và Ban giám sat k' tuyn thing viên chtc niw sau: 

Quy djnh t?i  Diêu 
8 và khoán 1, Diu 
15 Ngh djnh 
115/20201ND-CP; 
Diu 1, Diu 2, 
Diu 36 cüa Quy 
ch ban hành kern 
theo Thông tu s6  

06/2020/TT-BNV 

Thành lap Hi dng tuyén di,ing vién chirc các co quan Dáng, t 
chirc chInh tn - xã hi nãm 2021 (vit t& là Hç5i &ng tuyn dung 
viên char khdi Dáng, doàn the), Ban giám sat k' tuyn dung vién 
chrc các ccx quan Dâng, t chirc chInh trj - xa hi nàm 2021 (vilt 
tat là Ban giám sat 1g' tuyên dung viên char khái Dáng, doàn the) 

ChOm nhât ngày 
15/ 10/202 1 

Ban T chirc Tinh üy 

2 

Thành Ip: 
- Các Hi dng tuyn dung vién chrc ciia các Hi duçic giao so 
Iuvng ngis?xi lam vic; cüa các clan vi sir nghip cong Ip tri,rc 
thuc UBND tinh, các don vj su nghip thuôc các ccx quan chuyên 
môn, ccx quan quan 1' nhà nuOc thuc và trirc thuOc UBND tinh 
näm 2020 (vid: tat là cdc H3i dng tuyên dyng viên chz-c khi Nhà 
nzthc) 
- Các Hi dng tuyn dung viên ch(rc cüa các don v• six nghip 
cong lap true thuôc UBND các huyn, thành ph nãm 2020 (viet 
tat là các H3i dng tuyn dung viên chz-c huyên, thành phd,) 
- Các Ban giám sat k' tuy4n dung viên chirc thuc các Hi ducxc 
giao s lucxng ngtnxi lam viéc; các don vj su nghip cong iâp tnrc 
thuôc TJBND tinh, các don vi six nghiép thuôc các ccx quan chuyên 
môn, ccx quan quân !' nhà nixOc thuc và trtrc thuc IJBND tinh 
nãm 2020; các don vj six nghiêp cong lap truc thuc IJBND các 
huyên, thành ph (viEt tat là Ban giám sat k3' tuyn dung viên char 
khdi Nhà nzthc) 

Thco chi dao cüa Uy 
ban nhân dan tinh 

Các ccx quan, don vi có thm quyn 
tuyn diing vien chtrc Co thI sinh clang 
k dix tuyn 

So Ni vu 



2 

TT Ni dung cong vic 
Thai gian 

thirc hin các nôi 
dung cong vic 

Co quan, don vj, 
- 

cá nhân chü trI, quyêt thnh 

Co quan, don 
v, cá nhãn phôi 

hçrp 
Ghi chü 

2 3 4 5 6 

Uy ban nhãn dan tinh thành 1p Doàn (lam sat tuyn diing 
vien chirc cac co quan, don vi thuôc khi Mià nu6c 

Theo chi do cüa Uy 
ban nhân dan tinh 

SONôi 

Dim d, khoàn 
3 Diu 6 Quyt 
djnh s 
05/2021/QD-
UBND ngày 
20/5/2021 cüa 
Uybannhãn 
dan tinh 

III Hi dng tuyn diing vien chrc thành 1p Ban kim tra phiu dang k dir tuyn; Tc Thu k giüp vic Hôi dông: 

Quy djnh t?i 
khoân 2, Diu 15 
Nghi dnh 
11 siowi-

CP; Diu 9 cüa 
Quy ch ban 
hành kern theo 
Thông tu sO 
06/2020/IT-
BNV 

Thành 1p Ban kim traphiu dang k dr tuyn vien chirc 
khôi Dang, doàn th; To Thu k' giüp viêc Hôi ding. 

Ngày 16/10/2021 
Hôi dng tuyn thing viên chirc 
khi Dàng, doàn th 

Ban To chirc 
Iinhüy 

2 
Thành 1p các Ban kim tra phiu dang k du tuyãn viên chüc 
thuôc khôi Nha nuOc; T Thu k? giüp viëc Hôi dng. 

Theo chi dao  cüa Uy 
ban nhân dan tinh 

- Các Hôi dng tuyn ding viên 
chüc khôi Nhà nuOc 
- Các Hi dong tuyn diing 
chi'rc huyn, thành ph 

- SO NQi VU 

- Các co quan 
tham mui.i cüa các 
Hi dng tuyn 
dung viên chirc 
khi Nba nuOc, 
huyn, thành ph 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thirc hiên CJC II 

dung cOng viêc 

Co quan, don vj, 
cá nhân chü trI, quyêt dinh 

Co quan, don 
v, cá nhãn phOi 

hqp 
Ghi chü 

2 3 4 5 6 

Iv 

Hoàn thành vic kim tra PhiEu dang k dr tuyên, tham m.ru 
cAp có thAm quy&n tuyn diing ban hânh Quyt djnh danh 
sách thI sinh dü di&u kin, tiêu chuAn xét tUYêfl 

Ngày 20/10/202 1 
Hi dng tuyên dung viên chrc 
khi Dãng, doàn th 

Ban T chirc 
Tinhüy 

Khoàn2,Diéu2 
Quy ché ban 
hành kern theo 
Thông tu 

Theo chi dao ca Uy 
ban nhàn dan tinh 

- Các Hi dng tuyn ditng vien 
chirc khi Nha ni.räc 
- Các Hi dng tuyn diing viên 
chüc huyn, thành ph 

- So Ni vii 
- Các Co quan 
tham muu cia CC 

Hi dông tuyên 
dung vién chrc 

Nh 
huyên, thành ph6 

o6/oorr-r 
BNV cüa B Ni 

V 
H)i dng tuyn dung gCri thông báo b.ng van bàn tai ngiräi 
dang k dii tuyEn không dáp (mg diu kiên, tiêu chuAn dm 
ruyên theo dja chi ma ngithi du tuyên da dàng ky: 

pJoan 2, Diu 
15 Nghi dinh s6 
I 15/2020/ND-
cp 

Thông báo tth nguñ dáng k du tuyên không dü diêu kin 
thuôc khi Dàng, doãn th 

Chm nhAt ngày 
22/10/2021 

Hi dng tuyn dung viên ch(rc 
khi Dãng, doàn th 

Ban T ch(rc 
Tinh üy 

2 
Thông báo tài nguxi dang k du tuyn không dCi diu kiin 
thuôc khi Nhà n.rOc 

Theo chi do cüa Uy 
ban nhân dan tinh 

- Các Hi dng tuyên ding viên 
ch(mc kh& Nha nuâc 
- Các Hi dng tuyn ding viên 
ch(rc huyn, thãnh ph 

- S& Ni vu 
- Các Ca quan 
tham rntru cüa các 
Hi dng tuyên 
dung vién chrc 
ii Nh 
huyn, thành ph6 
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TT N9i dung Cong VieC 

Thôi gian 
thu'c hien cac not 
dung cong viçc 

Co quan, don vi, 
ca nhan chu tn, quvet dinh 

Co quan, dim 
vi, ca nhan phot 

hçrp 
Ghi chu 

2 3 4 5 6 

- . . Xet tuyen vien chuc (dot voi co quan, doit V co dot tu9ng 
xét tuyên) 

Hoan thmnh trong 
tháng 10/2021 

- Hi dng tuyn dung viên chüc 
kh6i Dãng, doàn 

- 
- Cac H91 dong tuyen thing vien 
churc kh& Nha '-• 
- Cac Hçi clong tuyen dung vien 
chüc huyn, thành phô 

- Ban T chrc 
Tinh üy 
- Sa Ni vii 
-Caccaquan 
th 
HIdMgU;n 
diing viên chüc 
kh& n-a nu&c, 
huyn, thành ph6 

VII To chfrc thi tuyên. 

VIL1 Thi vOng 1: Thi trc nghim iren may tInh phn Kin th(ic chung va phn Ngo.i ng (Tiéng Anh) 

Cong tác chun bj 

1 . 

Hi ding tuy&i dting viên chüc thông báo tài nguài dang k 
dtr tuyn dii diu kiên, tiêu chun nhtmg v trI dang k)' dr 
tuyn h& chi tiêu tuyn ding do dA co nguii xót tuy&i dat yêu 
câu (nu cô) 

Hoàn thành ngày 
05/11/2021 

• 
- Hôi dng tuyn ding viên chirc 
kh6i Bang, doàn th 
- Các Hi dong tuyên dung viên 
chüc kh6i Nhà nu&c 
- Các Hi d6ng tuyn dung viên 
chrc huyn, thãnh phô 

- Ban T chtrc 
Tirihüy 
- Sâ Nôi vi 
- Các cci quan 
tham mini cza 
cc HOi  dông 
tuyên dung viên 
chüc khôi Nba 
ntrtc, huyn, 
thanhph 
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TT Ni dung cong vic 
Thoi gian 

thic hin các ni 
dung cong vic 

Co quan, don vi, 
- 

cá nhân chü trI, quyêt dlnh 

Co quan, don 
vh cá nhân phôi 

ho'p 
Ghi chü 

2 3 4 5 6 

1 2 

Các Hôi dng tuyn thing viên chIrc tham muu cAp có thãrn 
quyn tuyn ding ban hành Quyt dlnh  danh sách thi sinh dü 
diêu kin, tiêu chuAn thi tuyen (bao gm Ca tnrông hqp xét 
tuyn không d?t  nu có) 

Hoãn thành ngày 
05/11/202 1 

- Hi dng tuyn thing viên chirc 
khi Dáng, doàn th 
- Các Hi dng tuyn diing viên. 
chüc khôi Nba niiOc 
- Các Hi dng tuyn thing vién 
chüc huyên, thành ph 

- Ban T6 chrc 
1mb ü' 
- SONôi vu 
- Các cci quan 
tham muii cUa cac 
Hi dông tuyên 
dung viên chrc 

nuóc, 
huyén, thành ph 

1.3 

Các Hôi dông tuyên dyng viên chirc khôi Nhà nir&c, các 
Hi dông tuyên dung viên chtrc huyn, thành phô báo cáo 
Ban Chi dao  (qua Ban To chirc Tinh uy): 
- Danh sách ngi.r&i dñ diu kin theo trng vi. trI vic lam cn 
tuyn thing cüa các ccx quan, don vi thuc khi Nhà nuOc. 
- Danh miic tài 1iu on tap và phircng an biên son d thi trâc 
nghiêm 

Hoàn thành châm 
thAt ngày 08/11/2021 

- Các H)i dng tuyn dung viên 
chüc khi Nba ni.rOc 
- Các Hi dông tuyen dung viên 
chCrc huyên, thành ph 
- Ban To cht'ic Tinh üy 

SO Nôi vu 

1.4 

Ban To chirc Tinh üy - co quan ThLrông trirc cüa Hi 
dông tuyn dyng viên chrc khi Dãng, doàn th tng hcxp, 
báo cáo Ban Chi d?o: 
- Danh sách ng'tthi di diu kin theo tüng vj ti-I viêc lam cn 
tuyn dmg thuc kh6i Dàng, doàn th và khi Nba nuOc 
- Danh milc  tai 1iu on tp và phtrcxng an biên soan d thi trc 
nghim kht,i Dáng, doàn th và khi Nba ntrOc 

Hoàn thành ngày 
09/11/2021 

- Hôi dng tuyn dmg vién chüc 
khOi Dàng, doàn th 
- Ban T chirc Tinh üy. 

SO Ni vi 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thlFc hiên các nôi 
dung cong viêc 

Co quan, doii vi, 
cá nhãn chü trI, quyt djnh 

Co quan, don 
v, cá nhân phôi 

hop 
Ghi chá 

2 3 4 5 6 

1.5 Giao Sâ Thông tin và Truyn thông: 

Khào sat, d xut da dim t chiic thi tuyn vông 1 di vi 
các dan vi tt chirc thi tap trung tai tinh theo De an so 05- 
DA/TU ngày 09/7/2021 cüa Ban Thung vi Tinh üy, báo cáo 
Ban chi do (qua Ban T chirc Tinh üy tang hcip) 

Hoàn thành chm 
nht ngày 09/11/2021 

-BanT6chüc 
Tmh u' 
-SâNivi 

Can ctr so 
lircing thI sinh 
di.r thi d d 
xuát thi cüng 
môt dia dim 
hay các dja 
dim cho phU 
hqp 

Xãy dirng các video htrng dn thI sinh lam bài thi trc 
nghim tren may vi tinh 

Hoàn thãnh chm 
nht ngày 09/11/2021 

1.6 

Các Hi dng tuy&n ding viên chüc huyn, thành ph phi 
hop vOi Sâ Thông tin và Truy&n thông khào sat, d xuAt dja 
diem to chüc thi tuyn vOng 1 iai các huyn báo cáo Ban chi 
do (qua Ban TO chic Tinh iy tng hop) 

Hoàn thành chm 
tht ngày 10/11/2021 

Các Hi dng tuyên diing viên 
chirc huyen, thành phô 

- SôThôngtinvà 
Truyn thông 
- 
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TT Nôi dung cong viéc 
Thôi gian 

thic hin các i 

dung cong vlçc 

. 
-

Co quan, don v!, 
ca nhan chu tn, quyet dinh 

Co quail, don 
cá nhãn phi 

hqp 
Ghi chñ 

2 3 4 5 6 

1.7 

Hçp Ban Clii dao vài Hi dong tuyên thing viên chrc khoi 
Dãng, doàn th& các Hôi dng tuyn ding viên ch(ic khôi Nba 
nu&c, cac Hi dng tuyn dung viên chtrc huyn, thãnh phô, 
Ban To chüc Tinh üy, Sâ Ni vi, Sâ Thông tin và Truyn 
thông, Tn.thng Chinh tn tinh dê thng nht v tài 1iu on tp 
yang 1, phi.rcmg an biên soan d thi, thai gian, da diem to 
chic thi tuyI1. 

Ngày 12/11/2021 Ban Chi do 

- Hi dng tuyn 
dung vién chCrc 
khôi Dâng, doàn 
th 
- Các Hi dng 
tuyn dung viên 
chrc khi Nha 
nuac 
- Các Hi dông 
tuyn dung vién 
chirc huyn, thànli 
phô 
- Ban To chtrc 
TinhCiy 
-SôN,ivu 
- Sâ Thông tin và 
Truyn thông 
- Trumg ChInh trj 
tinh 

1.8 

Thông báo kt 1un cuc hçp Ban Chi dao: 
- Thông báo ye tài lieu on tap, thai gian, dja dim t churc thi 
tap trung ti tinh, djadiêm thi theo trng huyn, thành phô. 
- Thông báo v phwmg an biên son d thi trc nghiêm (theo 
ch do Mat) 

Ngày 12/11/2021 
- Tru&ng Ban Chi dao 
- Thi.r k) Ban Chi dao 
- Ban T chirc Tinh üy 

SâNôi vu 
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TT oi dung Cong viec 
Thbi gian 

thuc hien cac noi 
dung cong viec 

. 
Co quan, don vi, 

Ca nhan chu tn, quyet dmh 

Co quan, don 
vi, ca nhan phoi 

hçrp 
Ghi chu 

2 3 4 5 6 

1.9 

Däng tãi danh muc tài 1iu on tp vông 1 cüa hal kh&, video 
huàng dn lam bài thi tr&c nghiêm tren may vi tInh di vói Hoàn thành chain 

nhat ngay 13/11/2021 
. . .,. 

Giao Sc Noi vu thi.rc hien 

- Ban T6 chüc 
Tinh üy 
- Ban Tuyên giáo 
Tmh uy 
- Si Thông tin và 
Tmyn thông 

. . . 'S . . .. , 

cac don vi thi tap trung tai tinh tren Cong Thong tin diçn tix 
tinh, C6ng thông tin din tCr Dàng b tinh 

• Cac H91 dong tuyen dung vien chuc huyçn, thanh pho dang 
tai danh muc tai lieu on tap vông 1 ciia hal kh6i, video huàng 

• . •; . dan lam bai thi Irac nghiem tren may vi tmh tren trang Thong 
tin diên tCr cüa các Ca quan, don vi. 

Hoàn thành châm 
• nhat ngay 13/11/2021 

Các Hi ding tuyên dung viên 
• .. 

chuc huyçn, thanh pho 

Các co quan 
tham mm.i cUa 
cac,  91 ong 
tuyen dung vien 
chirc kh6i Nha 
nuoc, huyçn, 
thành ph 

1.10 

Hi dông tuyn dnng viên chfrc kh61 Dãng, doàn the: 
- GCri thông báo tniu tp thI sinh dü diu kin dir thi vông 1 
(nôi dung thông báo theo quy dnh tçzi khoán 1, £)thu 12 cza 
Quy chl ban hành kern theo Thông tic s6 06/202017T-BNV 

• 
cua Bo NQ1 vu va Ke hoach cua Ban C/n dao. 

• . 
- Niem yet danh sach ngucn du dieu hen, tieu chuan dr 

dàng tãi trên C6ng thông tin din tCr Dãng b tinh Tuyên 

Hoan thanh ngay 
- 

13/11/2021 

. .,. 
Hoi dong tuyen dung vien chuc 
.. • . 

khoi Dang, doan the 

- Ban T6 chüc 
• Tmh uy 

., 
- Ban Tuyen giao 
iliuiuy 

Dim a, Khoân 3 
Diu 15 Nghj 

SO 

115/2020/ND-
CP; Khoan 1 

Is t'ieu i. uy cue 
banhanhkem 
theo Thông tu so 



: 
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TT Ni dung cong viêc 
Thôi gian 

thtrc hiên CC 

dung cong vic 

Co quan, don vj, 
cá nhân chü tn, quyêt djnh 

Co quail, doii 
v, cá nhãn phi 

hç'p 
Ghi chü 

2 3 4 5 6 

1.11 

Các Hi dông tuyên dçing viên chu'c khM Nhà nLr&c, các 
Hi dng tuyên dung viên chLrc huyn, thãnh phô: 
- GCri thông báo triu tap thI sinh dü diu kin du thi vông 1 
(nó1 dung thông bdo theo quy dfnh tai khoán I, Diu 12 cüa 

QUY  chA ban hành kern theo Thông tw s 06/2020/7T-BNV cza 

Bó Nói vu và K hoach cüa Ban Chi dao,); 
- Niém yEt danh sách ngthi di diEu kiên, tiéu chun di.r thi vóng 
I theo trng vi tn vic lam t?i  tri sâ lam vic, dang tãi trén Cong 
thông tin dién ti cáa tinh, trén trang thông tin din tir cüa Co 
quan, dcin vi có thm quyn tuyEn diing viên chrc. 

Hoàn thành ngày 
15/1 1/2021 

- Các Hôi dng tuyn diing viên 
chi:rc khôi Nhà nt.rOc 
- Các Hôi dng tuyn ding viên 
chcrc huyên, thành ph 

- Sâ Nôi vi 
- Sâ Thông tin và 
Truyn thông 
- Các co quan 
tham mtru cüa 
các Hôi dng 
niyEn dung V1fl 

chüc kh()i Nba 
nuOc, huyên, 
thành ph 

Diéni a, Khoán 3 
DiU 15 Ngh 
dnh s6 
115/2020/ND-
Cp, Khari 1 
Diu 12Quych 
ban hành kern 
theo Thông tu s 
6/20201r-r-BNv 

1.12 
Thành lap Ban d thi gui Ban chi dao  (qua Ban T chirc Tinh 
uy)dE tng hcip, tham mi.ru to chrc biên soa.n, xây dung dê thi 
tuyén vông 1 tap trung tai tiflh 

Hoãn thành chãm 
nhAt ngày 15/11/2021 

- Hi dng tuyên diing viên chrc 
khi Dãng, doân thE 
- Các Hôi dông tuyén ding viên 
chirc khi Nhà nuâc 
- Các Hôi dng tuyEn dung viên 
chirc huyn, thành ph 

- Ban T chirc 
Tinh üi 
Sâ Ni V11 

- Các co quan 
tham mt.ru cüa cac 
Hi dông tuyên 
dung vién chCrc 
ldi Nhà 
huyén, thành ph 

Quy djnh ti Diëu 
3 Quy ch ban 
hành kern theo 
Thông tu s 
6/2020/TTBNV 

1.13 

Các Hi dng tuyEn dung iên chi'rc khi Nhà nt.rOc, cac Hi 
dng tuyEn ding viên chüc huyn, thành ph lap danh sách 
thI sinh theo s báo danh, phông thi, ca thi giri Ban CM dao 
(qua Sâ Ni vi tng hcip) dE phic vi cong tác nh dü 1iu 

thi tUYfl• 

Hoàn thành chm 
nht ngày 15/11/2021 

- Các Hôi dng tuyEn dung viên 
chCrc khi Nhà ntrOc 
- Các Hi dng tuyEn diing viên 
chüc huyn, thành ph 

- Sâ Ni vi 
- Các co quan 
tham muu cüa 
các Hi dng 
tuyEn dung viên 
chic kh6i Nba 
nuâc, huyen, 
thànhph 

Ban chi dao së 
có hithng dn 
trén khai thuc 
hiên 

NG 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thLrc hiên các ni 
dung cong vic 

Cr quan, don vj, 
cá nhân chü trI, quyêt djnh 

S  

Co' quail, don 
vi, Ca nhân phôi 

hQp 
Clii chü 

2 3 4 5 6 

114 

SO Ni vii t6ng hp danh sách thI sinh theo s báo danh, 
phông thi, ca thi cüa các Hi dng tuyn dzng viên chüc kh6i 
Nhà niiOc, các Hôi ding tuyn ding vien chrc huyn, thành 
ph& gCri Ban Clii dao (qua Ban T chirc Tinh üy tng hcvp) 

Hoàn thãnh ngày 
17/11/2021 

Nôi 

1.15 

Giao Ban T6 chrc Tinh üy t6ng hqp, báo cáo Ban Chi dao: 
- Danh sách thi sinh theo s báo darth, phông thi, ca thi cia 

Hoânthànhngày 
Ban To chüc Tinh üy các Ca quan, don vi kh6i Dàng, doàn thE. 

- Danh sách thI sinh theo s6 báo danh, phOng thi, ca thi cUa 
cac co quan, dcm vi thuc kh6i Nha rnrOc 

18/11/2021 

/16 

Chun bj các diEu kiin yE co sO vat chAt dE phuc v,i biên 
soan, xây drng dE thi tti tinh (máyvi tIxth, cactrangthiEt bj 
cn thiEt khác, co sO vt chAt và diêu kin dE thic hin cách 
ly): 

ChuAn bj dja diEm và co sO 4t chAt dE thc hin cách ly Ban 
dthi 

Ngãy 18/11/2021 Ban TE chüc Tinhüy SO Ni vi 

Các Hi dông tuyEn dung viên chirc huyn, thành ph& 
- CAn c s lucing ca thi, phông thi dE chuAn bj h th6ng may 
chii va các thiEt bj có lien quanphuc vu kS'  thi. 
- PhEi hçip vth SO Thông tin va TruyEn thông d ducic hrOng 
d&n cal dat may chü theo phn inEm thi 
- Thuc hin cài dt may chü dam bào theo quy djnh và bàn giao 
cho SO Thông tin và TruyEn thông d kiEm tra. 

Hoán thành chm 
- Các Hi dEng tuyEn ding viên 
chIrc huyn, thành phô 

CC CO quan 
tham mini cüa 
các Hôi d&ig 
tuyên dung viên 
chirc kh6i NbA 
niiOc, huyn, 
thành phô 

nhAt ngày 18/11/2021 
- SO Thông tin và TruyEn thông 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thirc hin các ni 
dung cong vic 

Co quan, don v, 
cá nhãn chü trI, quyt dinh 

Co quan, don 
v, Ca nhân phôi 

hqp 
Ghi chü 

2 3 4 5 6 

Dôi vói thi vin chic cüa các co quan, don v! khi Dãng, 
doàn the và khôi Nhà niroc tp trung tai tinh: Giao So 
Thông tin và Truyn thông can cü s lucing tin sinh, ca thi, 
phông thi d chun bj, thirc hin cài dt he thông may chü và 
các thit bj có lien quan phc v k 

Hoãn thành chãm 
nht ngày 18/11/2021 

SO Thông tin và Truyên thông 

-Ban Tôchic 
Tinh üy 
- Sâ N,i vu 
- Các cci quan 
tham mtiu cüa các 
Hei dng tuyen 

dvng viên chc 
khôi Nba ntrâc. 
huyén, thành ph 

/ 

1.17 
SO Thông tin và Truyn thông kim tra h thng may chü cüa 
các Hi dng tuyn ding viên chüc huyn, thành ph d dm 
bão cho vic nhp câu hôi thi theo quy thnh. 

Hoàn thành châm 
nhit ngày 20/1 1/2021 

SO Thông tin và Truyên thông 

1.18 

Thành 1p Ban coi tin (bao gm cá giám thi. phông thi lam k 
thut viên may tinh); To nhp cãu hói thi và dáp an tin vào 
may chü (vit tt là t nháp d thi), giri Ban chi dao (qua S& 

Hoàn thành chain 
nht ngày 20/11/202 1 

- Hôi dng tuyn thing viên chüc 
kh6i Dãng, doàn th 
- Các Hi dng tuyn thing viên 
chOc khÔi Nha flhIOC 

- Các Hi dong tuyên dung viên 
chOc huyn, thành ph 

-  Ban To chrc Tinh 

ÜY 
- SO N>i V11 

-  Các cci quan tham 
mtru cüa các Hi 
d6ng tuyn dting 

clrc kh6i Nhà 
nuOc, huyn, thành 
ph 

Ban chi dao s CO 
van ban trin khai, 
huOng dn cu the 

Nôi vu tôn hop). 

1 19 

Các Hi dng tuyên dung viên chOc thành 1p các To bào ye 
k' tuy4n ding viên chrc, thành viên là can b Cong an 
tinh, Cong an huyn, thành ph 'vit tat là T báo ye,.) d 
thrc hin nhim vi bâo v khu virc cách ly lam d tin, vn 
chuyn d thi, khu vic t chCrc thi, khu vuc bão quán bài 
thi.. . theo chi do cüa Ban Chi dao 

Hoàn thành chain 
nhAt ngày 12/11/2021 

- Các Hi dông tuyên dung viên 
chrc kWi rma nuoc 
- Các Hi dng tuyn dmg vién 
ch(rc huyn, thành phO 

-BanTôchircTinh 
ÜY 
- So Nei vv 
- Các Ca quan tham 
muu cOa các Hi 
dng tuyn dvng 

én chtrc khi Nhà 
nuOc, huyn, thành 
ph6 
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TT Ni dung cong vic 
ThÔi gian 

thirc hiên các nôi 
dung cong vic 

Co quan, don v, 
cá nhân chü trI, quyt dnh 

Co quan, doii 
v, cá nhân phôi 

hyp 
Ghi chá 

2 3 4 5 6 

1.20 

Sâ Ni vu can th s krang thI sinh, s Iucmg may chü cüa các 
Hôi dng tuyén dung, d xut 1ua chQn môt si thành viên cüa 
các to nhp cãu hOi d thrc hiên nhp câu hói, báo cáo Ban Chi 
dao 

Hoàn thành ngày 
22/11/2021 

Ban T chtrc 
Tinh üy 

1.21 

Ban Chi dao hop v&i các Chü tich Hôi ding tuyn dung viên 
chirc và các Ban d thi d thing nht 1ira ch9n thành viên 
chinh thirc tham gia ra d thi tai tinh (danh sách các thành 
viên tham gia ra d duqc bào mt theo quy djnh); can cü s 
h.rçmg thi sinh, s h.rçmg may chü âê lua chn triêu tap môt SO 

thành viên cüa các t nhp d thi d thic hin nhp cãu hOi 
theo quy djnh. 

Tü 8 gi&, ngày 
22/11/2021 

Ban Chi dao 

- Hi ding tuyên 
d%1ngviênchác 
khi Dãng, doàn 
th 
- Cãc Hi ding 
tun diing viôn 
ch(rc khi Nhà 
nuoc 
- Các Hôi dông 
tuyên dung viên 
chuic huyn, thânh 
pht 
- Ban d thi cüa 
các Hôi ding 
tuyn dung 
- Ban To chrc 
Tinh üy 
- Sâ Nôi vii 

1.22 Thuc hiên each ly các thành viên Ban d 

Tr 9 gi& ngày 
22/11/2021 d j 

thI sinh cuôi cüng kêt 
thücmOnthi. 

- Ban Chi dao 
- Hi dng tuyn dung viên chfrc khi 
Dang, doàn the 
- Các Hôi dng tuyn ding viên chüc 
kh 
- Các Hi dông tuyên dung viên chtrc 
huyn, thành ph 

- Các thành viêfl 
Ban d thi 
- Ban To chüc 
Tinh üy 

- Sâ Ni 

Quy djnh tai Diu 
13 Quy chÔ ban 
hành kern thea 
Thông tu s6 
6/2O2OITFBNV 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thirc hin các 
dung cong viêc 

Co quan, don vi, 
cá nhân chü tn, quyt dinh 

Co quail, don 
vj, Ca nhân phi 

hqp 
Ghi chü 

2 3 4 5 6 

1.23 

Biên son ngân hang cãu hôi, dáp an phn thi trc nghim 
Kin th(rc chung và phân thi Ngoi ngi trên may tInhtp 
trung tai tinh theo Phucmg an cña Ban Chi do và theo quy 
dinh hiên hãnh. 

Tr 9 giO ngày 
22/11/2021, hoàn 
thành ngày 
24/11/2021 

- Các TrirOng Ban dê thi cUa các 
Hôi dong 
.. viên Ban d thi 

- Ban To chüc 
Tinh üy 
- SO Nôi vu 

1.24 

Giao S& Ni vu tham mt.ru van bàn cüa Ban Chi dao triêu tap 
cac thành vién duc 1ra chçn cüa các T nhp d thi d cách 
ly, thisc hin nhim vi nhp câu hói vào may chü tap trung tai 
tinh tu ngày 25/11/202 1 

Hoàn thành ngày 
22/11/2021 

Nôi y1 

1.25 
Cách lythành viên cüa các T nhp dê thi dé thirc hin nhim 
vi: 

îü 07 giO 30 phüt 
ngay25/11/2021 

Ban Chidao 

- T6 nhp d thi 
- Ban To chüc 
TinhUy 
-SONiv'i,i 

Nhp câu hôi thi và dáp an thi trc nghim vào may chü. 

Hoàn thành ngày 
29/11/2021 

Các thành viên To nhp d thi 
- BanTchirc 
Tinh üy 
-SONôivu 

Thirc hin them phong các may chi, thitt bj hru trU dii 1iu 
d thi theo tirng Hi dng tuyn dmg vien ch(rc tnrOc sir 
chüng kin cüa di din: Ban Chi do, Ban giám sat và di 
din T bào v, sau do bàn giao cho d?.i  din TruOng Ban d 
thi (dtrcic Ban Chi dao  phán cong) 

-BanChidao 
- TruOng Ban dé thi (di.rcic Ban Chi 
dao phân cong) 
- To nhp d thi 

- Ban To chüc 
Tinliüy 
- SO Ni 
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TT Ni dung cong vic 
Thbi gian 

thirc hin cac 
dung cong vic 

Cr quan, don 
cá nhân chü trI, quyêt d!nh 

Cr quan, don 
vi, cá nhân phôi 

hçp 
Ghi chá 

2 3 4 5 6 

1.26 

Di diên Triiäng Ban d thi (&rcic Ban Chi dao phân công) 
bàn giao cho các ChU tich Hi dng tuyn thing viên chirc cüa 
các huyn, thành ph may chii dã niêm phong tai dja diem 
cách ly cüa tinh tnxóc su chüng kin cüa dai din Ban C14 
dao, Ban giám sat và các T bão v cüa các Hi dng tuyên 
diing các huyn, thành ph 

Hoàn thành châm 
nhAt 11 giâ ngãy 
30/11/2021 

- Ban Chi do 
- Tri.r&ng Ban d thi (&rcic Ban Chi 
do phân cong) 

- Các Chü tich 
Hi dng tuyn 
dmg cUa các 
huyn, thành ph 
- Các T bão v 
cüa các huyên, 
thãnh ph6 
- Ban T chrc 
Tinh iy 
- SÔNÔi vii 

127 

N 

Niêm y& danh sách thi sinh theo s báo danh, theo phOng thi, 
ca thi, sa di vi tn các phOng thi, ni quy thi, hmnh thüc, thôi 
gian thi di vOi tt'rng phàng thi, phAn thi, mon thi tai  dja diem 
t chüc thi nhu sau: 
- Dia dim thi tap trung tai tinh: Sâ Ni vi, Ban T chtrc Tinh 
üy phi hçip vói Hi dng tuyn ding viên chirc khi Dang, 
doàn th& Hôi dng tuyn dung khôi Nhà nuâc thuc hin. 
- Dia dim thi tai các huyn, thành ph: Hi dng tuyn diing 
các huyn, thành ph thuc 

Hoàn thành chm 
nhAt trong sang ngày 
30/11/2021 

- Hi dng tuyn diing viên chrc 
khi Dâng, doân the 
- Hi dng tuyn dung viên chirc 
1di Nhà nuOc 

- Ban T chirc 
Tinh 
- Sâ Ni 
- Các Ca quan 
tham mini cüa 
các Hi dông 
tuyên thing viên 
chirc khÔi Nha 
nuOc, huyên, 
thành phô 

Quy dinh tai 
Khoân 2 Diu 
12 Quy ch ban 
hành kern theo 
Thông tu so 

6/2020/TT-
BNV. 
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TT Ni dung cong vic 
Thoi gian 

thuc hiên cac ni 
dung cong vic 

CO quan, do'n vi, 
cá nhãn chü trI, quyêt dinh 

Co quan, don 
vj, cá nhân phi 

hqp 
Ghi chü 

2 3 4 5 6 

1.28 

Chun bj các diu kin phc vi cong tác thi tuyn theo quy 
dinh t?i  Khoân 3 Diu 12 Quy ch ban hành kern theo Thông 
ttr s 6/2020/TT-BNV: 
- Sâ Nôi vu, Ban To ch(rc Tinh üy phi hçip vOi Hi dng 
tuyn dung viên chrc khi Dàng, doàn th và Hi dng tuyên 
ding viên chrc khi Nhà nuâc chun bj d t chüc thi tai dia 
diem thi tp trung tai  tinli. 
- Hi dng tuyn dmg các huyn, thành ph chun bj d thi 
tai huyn, thành ph. 

Hoàn thành chàm 
nht trong sang ngày 
30/11/2021 

- Hoi dng tuyn ding viën chrc 
khÔi Dáng, doãn the 
- Hi dng tuyn ding viên chrc 
khoi Nba nithc 

- Ban T chic 
Tinh ü 
- So Nôi vu 
- Các co quan 
tharn mt.ru cüa 
các Hi dng 
tu'ãn diing viên 
chüc khi Nba 
nuâc, huyên, 
thành ph 

Quy djnh tal 
Kiioàn 3 Diêu 12 
Quy ch ban hành 
kern theo Thông nz 
So 6/2020/TT 
BNV. 

1 29 

Di din Truâng Ban d thi (duçic Ban Clii do phãn cong) 
bàn giao cho Chü tch Hi dng tuyn dung viOn ch(rc 1di 
Dang và các Chü tjch Hi dng tuyn dung viên chüc khi 
Nba ntiOc may chü da niém phong tai  dia dim cách ly cüa 
tinh truôc sir chirng kin cü dai  diên Ban Clii do, Ban giam 
sat và dai diên cong an d t chtrc thi tp trung ti tinh. 

Hoàn thành tnrâc 06 
giä ngày 01/12/202 1 

- Ban Clii dao 
- Truâng Ban d (dtroc Ban Chi 
d?o phãn cong) 

- Chü tich  Hôi 
dông tuyn dung 
VIfl chtrc khôi 
Dâng, doàn the 
- Các Chü tjch Ht,i 
d6ng tuyn dung 
vién ch(rc kh61 
Nhà nLrâc 
• Ban To chCrc 
Tinh üy 
-SâNôivu 

2 To chirc thi vông 1 (thi tric nghiêm trên may vi tInh) 

2.! 
Khai mc k' thi tuyEn ti tinh và ti UBND các huyn, thành 
phô 

Khai mc k' thi tuyn: 
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TI -. oi dung cong viec • 

Thôi gian 
thtrc hien cac ni 

•_ 
dung congvlçc 

Cif quan, don vi 
ca nhan chu tn, quvet dinh 

Co quan, don 
vi, ca nhan phot 

hçp 
(1hi chu 

2 3 4 5 6 

- HGi ding tuyn ding viên chrckh& Dang, các Hi dng 
tuy&i dmg viên chiic cüa các Hi duçic giao s6 hicmg ngir&i 
lam vic, các Hi d6ng tuyn ding viên chüc cUa các &m vj 
sir nghiêp cong lap trirc thuc UBND tinh, các dan vi. sr 
nghip thuc các co quan chuyên môn, co quan quãn 1 nhà 
nuOc thuOc và truc thuôc UBND tinh phi hcip d6ng t6 chüc 
khai mac k' thi tuyn tai dia dim thi tuyn chung vOng 1; 
ph bin ni quy, quy ch thi; thi sinh lam thu ti1c dii thi, np 
phI dr tuyn. 

14 • 
30/2 '  

- Ban Chi dao 
- Hi dng tuyn ding viên ehirc 
khôi Dang, doàn th 
- Các H*i  ding tuyn ding viên 
chüc kh6i Nhà nuôc 

- Ban T6 chüc 
Tinh üy 
- Sâ Ni vi 
- Các co quan 
tham mini cüa 
các Hôi dông 
tuyn diing viên 
chüc thuc khôi 
Nba nuic 

- Cac H91 clong tuyen dmg vien chuc huyçn, thanh pho to 
chirc khai mac k' thi tuyn theo tfrng huyn, thành phi; ph 
bi&n ni quy, quy ch thi; thI sinh lam thU tiic dr thi, np phI 
dir tuyn. • 

14 gi ngày 
30/11/2021 

Các HGi  dng tuyn ding huyn, 
thành ph 

- Các ca quan 
-tham mtru cüa 
cacHoidng 

thth phó 
- Thanh vien 
Doàn giám sat 
cUatinh 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thirc hin CC 

dung cong vic 

Cor quan, 1on 4 
cá nhân chü trI, quyt dinh 

Cor quan, doii 
vi, cá nhân phôi Ghi chü 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Thi vông 1 (thi trtc nghim trên may vi tInh) 
Ttr ngIy 01/12 — 

02/12/202 1 

-Ban Chidao 
- Hi dng tuyn dimg viên ch(ic 
khi Dáng, doàn th 
- Các Hôi dong tuyén dung viên 
chtrc khoi Nhà ni.râc 
- Các Hôi dng tuyên dtng Vlefl 

chüc huyén, thành ph 

- Ban T ch(rc 
Tinh üy 
-SâNi vi 
- Các ca quan 
tham miru cüa các 
Hôi dng tuyn 
ding vién chrc 

huyn, thành ph 
- Doàn Giám sat 
cüa tinh (di v&i 
thi tai các huyn, 
thành ph) 

Các Chü tich Hi dng tuyn dung cüa các khi bàn giao may 
chü (dã dtrcic niêm phong) cho Tn.ring Ban coi thi dê ma 

niêm phong, trin khai thisc hiên 1p dt vào he thng má' 
trm tnrôc giä thi, có sir chirng kin cüa thu k các Hi dong 
tuyn ding và cac thành viên Ban giám sat. 

06 gir, ngày 
01/12/2021 

- Chü tjch Hôi dng tuyn diing 
viên chirc kh6i Dàng, doàn the 
- Các Chñ tjch Hôi dng 
dung viên ch(c khi Nhà ni.râc 
- Các Chü tch Hi dng tuyen 
ding viên chüc huyên, thành ph 
- Các Truâng Ban coi thi cia cac 
Hi dng 
- Các giám thj kiêm k5 thut Vlefl 

may vi trnh 

- Ban T ch(rc 
Tinh Ciy 
-SâNôi vu 
- Các cc quan 
tham mini cüa các 
Hi d6ng tuyn 
diing viên chCrc 
kh Nhà 
huyên, thành ph6 
- Dàn Giám sat 
cüa tinh (d6i vâi 
thi t?i  các huyn, 
thành ph) 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thuc hiên các nôi 
dung cong vic 

Co quan, don vi, 
cá nhân chü trI, quyt dnh 

Co quan, don 
vj, cá nhân phôi 

hop 
Ghi chü 

2 3 4 5 6 

Hçp Ban coi thi 
Tr 06 giâ 15 phüt 
ngày 01/12/2021 

- Ban chi do (&ii vài thi tp trung 
tai tinh) 
- Trung Ban coi thi cüa cac Hi 
dng 

- Ban Tt chCrc 
Tinh Ciy 
- S&Ni vi 
- Các Co quan 
tham muu cüa các 
Hi dông tuyên 
diing vien chirc 
I'J16i Nhà ni.rcc, 
huyn, thành ph 
- Doàn Giárn sat 
cüa tinh (dii vài 
thi tai các huyn, 
thành ph) 

Quy djnh tai 
Diêu 15 Quy 
chê ban hành 
kern theo 
Thông tu s 
6/2020/TI-
BNV. 

Thi phn Kin thirc chung - ThI sinh bit kt qua thi ngay sau 
khi kt thüc thi gian lam bài thi trên may vi tInh. 

îü 07 giO 00 ngây 
01/12/2021 

Ban coithi 

- Ban To chrc 
Tinh üy 
- So Nôi vi 
- Các co quan 
tharn rnuu cüa các 
Hi dong tuyên 
dvng viên chrc 
khôi Nhà nuOC, 
huyn, thành ph 
- Doàn Giám sat 
cCia tinh (d6i vOi 
thi tai các huyn, 
thànhph) 
- Ban giám sat 

Diem b, Khoàn 
3 Diêu 15 Nghj 
dith 
115/2020/ND-
CP 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thuc hin các ni 
dung cong vic 

Co quan, don v, 
- cá nhân chü trI, quyêt dinh 

Co quan, doit 
- 

V!, ca nhmn phôi 
hop 

Ghi chü 

2 3 4 5 6 

Thi phn Ngoi ngi (Tieng Anh) -Thi sinh bit kt qua thi 
ngay sau khi kt thüc thM gian lam bài thi trên may vi tInh. 

Tr 07 giä 30 phüt 
ngày 02/12/2021 

Ban coithi 

- Ban To chüc Tinh 
uy 

-SâNôi vi 
- Các co quan tham 
mi.ru cüa các Hôi 
dông tuyên dung 
viên chCrc kh6i Nhà 
nuOc, huyn, thành 
phO 
-DoãnGiámsát 
cüa tinh (dôi vói thi 
tai các huyn, thành 
ph) 
- Ban giám sat 

Dim b, Khoàn 3 
Diu 15 Nghi dinh 
s 115/2020/ND- 
CP 

Hi dng tuyn dicing viên chirc khi Bang, doàn th: 
- Tng hctp kt qua thi tuyn vông I cüa kh61 Bang, doàn thL 
- Niêm yEt cong khai kEt qua thi tuyEn yang 1 ti tru sâ Tinh üy 
- Bang tâi trên CEng Thông tin din tr Bang b tinh (khóng 
thzzc hién phzc kháo kIt qua (hi ti-sc nghiêm trên may vi tInh 
theo quy df nh). 

Hoàn thânh châm 
nhAt ngày 05/12/202 1 

Hi dng tuyën dmg viên chrc 
khi Bang, doàn thE 

- Ban T chrc 
Tinh üy 
- Ban Tuyén giáo 
Tinh üy 

Các Hi dng tUyEn dung viên chtrc khôi Nhà nu*c, Các HÔI 
dông tuyEn diing viên chirc huyn, thành phE: 
- TEng hcrp kEt qua thi tuyEn vOng 1 theo trng Hi d&ig. 
- Niêm yEt cong khai kEt qua thi tuyEn vông 1 tai tn so lam vic 
- Bang tãi trén Trang Thông tin diên nr cüa co quan, don vi có 
thm quyEn tuyEn diving viên chirc và trén CEng Thông tin din 
tCr tinh (khong thrc hiên phzc kháo kit qua thi trc nghim trén 
may vi tInh theo quy dznh). 

Hoãn thành chãm 
nht ngày 05/12/2021 

- Các Hi dng tuyEn dung viên 
chüc khôi Nhà n.iOc 
- Các Hi dong tuyên ding viên 
chüc huyn, thành ph 

- SàNi vu 
- Sâ Thông tin và 
Truyn Thông 
- Các co quan 
tham mtru cia các 
HOI dEng tuyEn 
dung viên chirc 
kh6i Nhà rnrOc. 
huyên, thành phO 
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TT Ni dung cong vic 

Thai gian 
thirc hin các ni 
dung cong vic 

Ccr quan, don vi, 
cá nhân chü trI, quyêt djnh 

Co quan, doii 
vj, cá nhân phOi 

hçrp 
Ghi chü 

2 3 4 5 6 

VII.2 Thi yang 2: Thi vit mon nghip vu chuyên ngãnh và thi thuc hành 

Cong tác chuân bj 

1.1 Lçp dank sack ngw&i dth a'iu kin d (hi vông 2; d xuct dank myc tài lieu on tp 

Các Hi dông tuyên dung viên chirc khôi Nhá ntwc, cic Hôi 
dông tuyn dung viên chirc huyn, thành ph báo cáo Ban Chi 
dao (qua Sr Ni vu ting hçrp): 
- Danh sách thI sinh dü diu kiin thi tuyn vông 2 theo trng vj tn 
viéc lam. 
- Dé xut danh muc tài lieu On tip, pht.rcing an biOn soan d thi 

Hoàn thành châm nhAt 
ngày 08/12/2021 

- Các Hi dng tuyn diing viên chic 
khi Nhà nuâc 
- Các Hi dng tuyn dung viên chirc 
huyn, thành ph 

-SâNOivu 
- Các co quan 
tham mini cüa cac 
Hi dông tuyên 
diing viên chtrc 
khi Nhà m.rOc, 
huyn, thành phô 

HÔI dông tuyén dung viên chuc kh1i Bang, doàn th: 
- Lap danh sách thI sinh dCi diu kiên thi tuyn vOng 2 theo trng vi 
tn vic lam cOa khi Bang 
- D xuAt danh mvc  tài Iiu on tp, phiicxng an biên soan d thi. 

Hoàn thành chm nht 
ngày 08/12/2021 

Hi dong tuyn diing viên chrc khôi 
Bang. doàn th 

Ban To chirc 
Tinh üy 

1.2 

So Ni vii tng hqp, báo cáo Ban Chi dao (qua Ban To chirc 
Tinh üy tong hqp): 
- Danh sach ngu&i dii diu kin thi tuyn vOng 2 theo tfrngvj tn 
vic lam can tuyên ding ciia các ca quan, don vi thuc khôi N1th 
nucc. 
- Danh muc tài lieu on tp và phinmg an bum soan d thi 

Hoàn thành ngày 
12/12/2021 

Sa Nôi 
Ban To chüc 
Tinh iiy 

1.3 

Ban To chi.rc Tinh üy - co quan Thirb'ng trirc cüa Hi dOng 
tuyên dung viên chirc khôi Bang, doân the: 
Tong hop, tham mi.ru, dé xuât danh miic tài 1iu on tp và phi.rong 
an biên soan d thi ciia hai khi d chuân bj ni dung h9p Ban Chi 
dao 

Hoàn thành ngày 
14/ 12/202 1 

Ban T chiic Tinh iiy S Ni vu 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thrc hin các 
dung cong vic 

Co quail, don vh 
nhân chü tn, quyt dinh 

Co quan, don 
v, ca nhãn phi 

hqp 
Chi chü 

2 3 4 5 6 

Các Hi dng tuyn thing vién chirc huyn, thânh ph can c(r 
Iuçmg thI sinh dü diu kién dir thi vông 2 dé d xut clia diem to 
chtc thi tai các huyén, thành phO, báo cáo Ban chi do (qua Ban 
T chCrc Tinh üy tong hçip) 

Hoàn thành châm nht 
ngày 14/12/202 1 

Các Hôi dng tuyn dung viên ch(rc 
huyên, thanh phô 

Các ca quan tham 
mtru cCia Hôi dông 

yii dung viên 
chirc các huyén, 

- 
thành phô 

1.5 

SO Nii vu chü trI khão sat, d xuAt d!a  dim t chirc thi tuyên vông 
2 di vOi nhthig don v thi tap trung tai tinh theo Dê an s6 OS- 
DAJTU ngày 09/7/202 1 cüa Ban Thir&ng v,i Tinh iy, báo cáo Ban 
chi dao (qua Ban T ch(rc Tinh üy d tcng hqp) 

Hoàn thành ngày 
14/12/2021 

SO Ni vii. 
Ban T chüc 
Tinh üy 

Can cü s Iuqn 
thI sinh du thi 
vông 2 d ct 
xuAt thi cüng 
mt dja dim hay 
các dia dim cho 
phà hqp 

1.6 

Hop Ban Chi dao vOi 1-Iôi dng tuyn dung viên chrc khi Dãng, 
doàn th& cac HÔI dng tuyén thing vién chirc khi Nhà nithc, các 
HÔI dng tuyên dung viên chüc huyên, thành ph& SO Ni vi, Ban 
T chüc Tinh ñy d thng nht v tài lieu on tip, phircing an bin 
soan d thi, th&i gian, dja dim t chOc thi tuyn vông 2 

Ngay 16/12/2021 

-Ban Chidao 
- Chü tich Hi dng tuyn dung vién 
chirc khôi Dãng,, doàn the 
- Các Chü tjch Hôi dng tuyn dung 
viên chtrc khi Nhà ntrOc 
- Các Cht tch Hi dng tuyn dung 
huyén, thành ph 

- Ban To ch(rc 
Tinhi:iy 
- SO Ni vu 
- Các ca quan 
tham mi.ru ci:ia các 
Hi dng tuyn 

dvng  viên chrc 
khii Nhà nuOc, 
huyén, thành ph 

1.7 

Thông báo kt luân cuc hop Ban Chi dao: 
- Thông báo v tài lieu on tip, th?i gian, dia dim th ch(rc thi tap 
trung tai tinh, dja dim thi theo tang huyn, thành ph. 
- Thông báo v phi.rang an bién soan d thi vông 2 theo tang vj tn 
viêc lam cn tuyn (theo ch d Mat) 

Ngay 16/12/2021 
- TniOng Ban Chi dao 

- Thir k3' Ban Chi dao 
- Ban To chCrc Tinh üy 

SO Nii vu 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thirc hin các n(1 
dung cong viêc 

c quaD, d V, 
cá nhân chü trI, quyEt djnh 

Co quari, doWn 

4 cá nhãn phôi 
hçp 

Ghi chü 

.3 - $ 4 5 6 

1.8 

Hi 1ông tuyn dung viên chfrc khói Bang, doàn the: 
-  Dang tãi danh muc tài lieu on tap trên Cing Thông tin din tü 
E)ãng b tinh; 
- Giri thông báo triu tpthI sinh diu kin dir thi vông 2 (n5i 
dung thông báo phái dam báo dz các thông tin v n5i dung on tap, 

th&i gian, dia diem thV, 
- Niêm yt danh sách ngun dü diu kin, tiêu chun dr thi vOng 2 
theo tirng vj trI vic lam tai tru s& Tinh iy. 

Ngay 16/12/2021 

. 

Ban T chCrc Tinh üy 
Ban Tuyên giáo 
Tinh üy 

Quy djnh tai 
Khoãn 1 Diu 12 
Quy ch ban 
hành kern theo 
Thông tu so 

Các Hi doug tuyn dung viên chuc kh6i Nhà nu*c, các Hi 
dông tuyn ding viên chuc huyn, thành ph: 
- DAng tâi danh mic tãi lieu on tp trén trang Thông tin din ti'i cüa 
các cci quan, dan v; 
- Giri thông báo triu tp thI sinh dü diu kiin  dir thi vông 2 (n5i 
dung thông báophái dám.báo dz các thông tin v n(51 dung on tIp, 
thai gian, dja diem thi); 
- Niêm yt danh sách ngu&i dü diu kin, tiêu chuAn du thi vông 2 
theo tirng vj trI vic lam tai tri so lam vic. 

Ngay 16/12/2021 

- Các Hii ding tuyn dung viôn chc 
khoi Nba flU(YC 

- Các Hi dng tuyên dung viên chCrc 
huyn, thành ph6 

-SNcivi 
- S& Thông tin và 
Truyn thông 
- Các ca quan 
tham miru cüa các 
Hi dng tuyOn 
thing viên ch(rc 
Id 1Thà 
huyn, thành .ph 

6/2020/TTBNV 

1.9 
Thành 1p Ban d thi gui Ban chi dao  (qua Ban T chic Tinh 
t6ng hçip) d t6 chác blén soan, xay drng d thi tuyM vông 2 
trung tai  tinh. Danh sách cac ban dê duqc báo mt theo quy djnh. 

Hoàn thành chain nht 
ngày 16/12/2021 

- Hi dông tuyn d%lng viên chIrc khO1 
Dàng, doàn th 
- Các Hi dng tuy&i dung viên chüc 
kh6i Nha rnthc 
- Các Hii ding tuyen dung viênchIrc 
huyen, thành ph 

- 

- Ban T chrc 
Tinh iy 
- SO Ni vi 
- Các co quan 
tham muu cüa các 
Hi ding tuyn 
dung viên ch(rc 
kh 
huyn, thành ph6 

Quy dinh tai 
Diu 3 Quy ch 
ban hành kern 
theo Thông tu s 
6/2020/TT-BNV 
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TT Ni dung cong viêc 
Thôi gian 

thirc hin các 11 

dung cong vic 

Co quan, don vj, 
cá niiân chü trI, quyêt dinh 

Co quan, don 
vI cá nhãn phOi 

hqp 
Ghi chü 

1 2 3 4 5 6 

1.10 

Thành lap Ban Kim tra sat hach (dôi vói thi thwc hành Vfl 
Hoàn thành chain 
nhAt ngày 19/12/2021 

- Hi dng tuyn dung viên chi'rc 
khi Dãng, doàn th 
- Các Hôi dng tuyn dp.ng viên 
chüc khôi Nba nOc 
- Các Hôi dng tuyn ding viefl 
chrc huyn, thành ph 

-BanTôch(rc 
Tinh 
-SâNôi vu 
- Các co quan 
tham muu cüa các 
Hoi dng tu 
di,ing vién chüc 
kh(i ha nLrâc, 
huyn, thành ph 

Quy dlnh t?i 
Diu 4, 20 Quy 
ch ban hánh 
kern theo Thông 
tti SO 6/2020/IT-
BNV 

chirc khi Bang, doàn th), Ban coi thi, To in sao d thi gri 
Ban chi do (qua SO Ni vi tng hcrr). 

1.11 

Lap danh sách th.I sinh theo tüng vi tn vic lam, phông thi, 
mon thi gui Ban Clii dao (qua SO Ni vi) d phic vi Cong tác 
ra d thi, in sao d thi theo quy djnh. 

Ho thành châm 
nh.t ngày 20/12/2021 

- Hôi dng tuyn ding viên chüc 
kh& Dàng, doàn the 
- Các Hôi dng tuyn ding viên 
chirc khOL Nha flhICYC 

- Các Hôi dng tuyn diing Vfl 

chiic huyên, thành ph 

-Ban Tchüc 
Tinh iy 
- SONÔi VU 

- Các co quan 
tham mru cüa các 
Hai dng tuyn 
dung vién ch(rc 
khi Nha 
huyn, thành ph 

112 

Chun bi các diu kin v co sâ vt chit d phic vi biên 
soan, xây dirng d thi tp trung t?i  tinh (may tInh, các trang 
thiêt bj can thiêt khác, co sO 4t chit và diêu kin d thrc 
hiên cách ly) 

Hoàn thành chm 
nhAt ngày 20/12/2021 

- SO Ni v' 
- SO Thông tin va Truyn thông 
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TT Noi dung cong viec 

Thôi gian 
thuc hien cac noi 
dung cong viçc 

. 
Co quail, don vi, 

. 
cá nhan chu tn, quyet dinh 

Co quan, don 
vi, ca nhan phoi 

hop 
Ghi chu 

2 3 4 5 6 

Ban Chi duo hQp vôi Chü tch Hi dông tuyên dung viên chtrc 
khi Dãng, cic Chi tch H81 dông tuyên dung viên chi.rc khói 
Nhà nir&c, cic Chi tich H$i dIng tuyn dung viên chirc huyn, 
thãnh ph vi cic Ban dê thi cia các Hii ding tuyên dung: 
- Thông nhãt vic ra d thi theo phuong an cüa Ban chi dao. 
- Thông nhât cr 01 dông chI Chi tich  Hi ding tuyn dimg viên 
chrc kh6i Nhà ntrôc trong s các Chü tich Hôi ding tuyên thing viên 
chrc khM Nhà nuOc thi tai tinh, huyn, thãnh ph lam dai din dê 
b6c thim hra chQn d thi vit theo tirng linh v.rc thuôc khôi Nhà 
nuàc. 
- Phân cong nhim vu cho Chü tich  Hi ding tuyên dung viên chrc 

- - khoi Bang, doan the boc tham hra ch9n de thi viet theo tung linh vrc 
thuc khi Ding, doàn th. 
- Th6ng nhat cii 01 dng chi ChO tjch Hi dng tuyen dung  viên 
chüc trong s6 cic Chi tjch Hi dng tuyn dung  viên chrc thi tp 
trung ti tinh lam di diên nhan cac tzi dung d thi niêm phong sau 
khi in sao xong. 
- Thng nhAt phân cOng nhim vi cho các thành viên th in sao d 
cüa các Hi dng tuyn dung viên chirc d thuc hin in sao d tp 
trung tai  tinh. 
- Thng nht hra chQn 01 dng chI Tru&ng Ban coi thi cüa các HOi 
dông thi viên chirc tp trung tai tinh dê phân cOng nhn bàn giao cic 
thi d thi niêm phong tir dai din Chü tch Hôi dEng tuyên dung viên 
chrc sau khi dirçic in sao theo quy djnh. 
- Phân Cong dai din Ban giam sat cüa các Hi dng tuyn dung dE 
thiic hin nhim vii gum sit cic hoat dng tai  khu vrc cách ly Ban 
dê thi, ti ncxi in sao d thi và tai  da dim tc chrc thi tuyên tap trung 
tai tinh. 
- Phin cOng dai  din thành viên To bio v cüa các Hôi dng dé thirc 
hiên rihiêm v1 bio v khu vuc cách ly Ban d thi, khu vrc in sao 
thi, van chuyên d thi (di v&i thi tap trung tai  tinh), khu vi,rc bàn 
quin bài thi, urn phich, chain thi.... 

Tir 8 gii ngày 
22/12/2021 

Ban Chi dao 

- Chü tch Hi 
dông tuyên dung 
vien chüc khOi 
Ding, doàn th 

LT - Cac Chu t!cn  i1Q 
dông tuyên dung 
viên chirc khOi 
Nhà nrâc 
- Các Chi tich Hi 
dngtuyn dung 
vién chrc huyn, 
thinh ph 
- Cic Truâng Ban 
d thi cüa các Hi 
dông 
- Ban T chirc 
Tinh iy 
- Sâ Ni VI 
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TT Ni dung cong viêc 
Thôi gian 

thirc hiên CC not 
dung cong vic 

Co quan, don vj, 
cá nhán chü trI, quyêt dinh 

Co quan, do-n 
v, cá nhân phôi 

hç'p 
Ghi chü 

2 3 4 5 6 

T chrc biên so?n, xây thing d thi dam bào theo quy djnh và 
phuong an cUa Ban chi dao. Ngui tham gia biên soan  d thi 
thirc hin cách ly tir khi biên son d dn khi kt thüc phn thi 
vông 2. 

Iii 9 giä ngày 
22/12/202 1, hoàn 
thành truôc 08 giä 
ngày 29/12/2021 

-  Ban Chi dao 
-  Ban d thi 

- Chü tich Hi 
dng tuyn dung 
viên chirc 
-  Ban To chirc 
Tinh 
- SNti vii 
- Ban giám sat 

Quy djnh ti Diu 
4, Diêu 20 Quy 
ché ban hành kern 
theo Thông tu so 
6/2020/Tt-BNV 

1.14 

Niêm yt danh sách thI sinh theo s báo danh và theo phàng 
thi, so d vj ti-I cac phông thi, ni quy thi, hInh thüc, thxi gian 
thi di v g phông tlü, mon thi t?i dla dim th chc thi 
(dja diem thi ti tinh và ti các huyn, thành phô). 

Hoàn thành trong 
ngày 28/12/202 1 

- Hi dng tuyEn dung viên chrc 
khi Dâng, doàn th 
- Các Hi dng tuyn ding viên 
chc 
- Các Hôi dng tuyn ding Vfl 

chirc huyn, thành ph 

- BanTôchiic 
Tinh üy 
- So Ni 

Các Co quan 
thamm cüa 
Hi dông tuyn 
ding viên chirc 
&i Nh 
huyn, thành ph6 

Quy dlnh  ti 
Khoàn 2 Diêu 12 
Quy ch ban hành 
kern theo Thông tu 
s6 6/20201FT-
BNV. 

L15 
Chun bj các diu kiin phic vi cong tác thi tuyn theo quy 
djnh tai Khoàn 3 Diu 12 Quy ch ban hành kern theo Thông 
tu s 6/2020/TT-BNV. 

Hoàn thành chm 
nht ngày 28/12/2021 

-  Hi dng tuyn dung viên chüc 
IC Dãng, doàn th 
- Các Hôi dng tuyn dung vien 
chCrc khi Nba ntrOc 
- Các Hi dng tuyn dung vien 
chiic huyn, thành ph 

-Ban Tôchtrc 
Tinh üy 

- SâNiv 

- Các co quan 
tham muu cüa các 
Hi dông tuyén 
dung vién chirc 
ii Nba ntióc, 

huyén, thành ph 

Quydinhti 
Khoàn 3 Diu 12 
Quy ché ban hành 
kern theo Thông tu 
so 6/2020/Ti'-
BNV. 
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TT Nii dung cong vic 
Thôi gian 

thirc hiên cac noi 
dung cong vic 

Co quan, don '! 
cá nhân chü tn, quyêt dnh 

Co quan, don 
vj, cá nhân phi 

hçrp 
Ghi chá 

2 3 4 5 6 

1.16 

Dai diên Chi tch các Hi dng tuyn ding viên chic 1dii 
Nba nu&c va Chü tich Hi dng tuyn ding viên chirc 1thSi 
Dang, doàn th hra chn ngu nhiên trong s d& thi do Ban 
thi biên soan d lam d thi chmnh thirc, dé thi dr phOng theo 
tirng linh vuc và bàn giao cho t in sao d nhân bàn dê thi 
theo quy dnh. Vic 1ira ch9n, bàn giao d thi Co sii chrng 
kin cüa dai diên Ban giám sat Hi dng tuyn dung. 

Hoàn thãnh truOc 9 
giO ngày 29/12/2021 

- Ban d thi 
- Dai diên Chü tich các HOi dng 
tuyn dung viên chirc khi Nhà 
nuOc 
- Chü tich Hi dng tuyn dicing 
viên chirc khi Dàng, doàn th. 

- Ban To chirc 
Tinh üy 
- SO Ni vu 
- Ban giam sat 

11 

Nhãn bàn d thi: Các thành viên t in sao d thi thrcic phân 
cong nhim vu thrc hin nhân bàn d thi vOng 2, dam bâo di 
s luçng d phát cho tirng thI sinh cüa trng phOng thi theo 
tirng Hi dng tuyên dung viên chirc (ngir&i nhân bàn d thi 
ducic cách ly tr lüc thuc hin nhãn bàn dê thi dn khi kt thüc 
bài thi vOng 2), cO sir chthig kin cüa các thành viên Ban 
giam sat cüa cac Hi dng tuyn dimg duçc phãn cong và To 
bão ye 

Tir 9 giO dn 15 giO 
ngày 29/12/202 1 

Thành vien t in sao 

- Ban T chirc 
Tinh iy 
- SO Ni vu 
- Ban giárn sat 
- i bào ye 

D thi nhân bàn xong, T in sao niêm phong tüi dirng d thi 
theo trng vi ti-i viêc lam, tüng phOng thi và thuc hin nhim 
vu sau: 
- Bàn giao cho Chü tjch Hi dng tuyn ding viên chrc CC 

huyen, thành ph d t chirc thi tai huyn, thành ph. 
- Bàn giao cho dai  diên Chü tich Hôi dOng tuyn dzng viên 
chiic thrçc phãn cong d t6 chirc thi tp trung t.i tinh. 
Tiii drng d thi thrccc quãn 1' theo quy dinh ye quãn l', sr 
ding tai 1iu Mit, có sir ching kin cüa d?.i  diên Ban giám sat 
va T bào ye. 

Hoàn thành truOc 17 
gii ngây 29/12/2021 

- Các Chü tich Hi dEng tuyn 
dg viên chrc. 
- T6 in sao d& thi 

- Ban To chüc 
Tinh üy 
- SO Ni vii 
- Ban giám sat 
- Të bào ye 
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TT Noi dung cong viec • 
• 

Thôi gian 
thuc hien cac f101 

• 
dung cong viec 

Co quan, don vi, 
- ca nhan chutri, quyet dinh 

Co quan, doii 
• 

vi, ca nhan phoi 
hqp 

Ghi chu 

2 3 4 5 6 

2 

To chuc thi tuyn vông 2: 
- Các Hi dng tuyn dung viên ch(ic cüa các Hi ducic giao so 
Iucrng nguäi lam vic, các don vj sir nghip cong 1p  truc thuôc 
UBND tinh, các don vj sir nghiep thuôc các co quan chuyên 
môn, Ca quan quàn l' nba nxOc thuc và trirc thuc UBND tinh 
nãm 2020 và Hi dng tuyên ding viên chCrc khi Dãng, doàn 
th dng to chirc thi vông 2 tal da diem thi tp trung ti tinh 
theo chi dao cüa Ban Chi dao. 
- Các Hi dng tuyn ding viên chüc cüa các don vi su nghiép 
cong Ip tnrc thuc UBND các huyn, thành ph nãm 2020 t 
chuc thi tuyn vOng 2 theo tirng huyn, thành phO. 

Ngày 30/12/202 1 

2.1 Di vOi thi vit mon nghip vi chuyên ngành 

Tai da diem thi viên chirc tp trung ti tinh: Dai diên Chü tjch 
Hi d.ng tuyn diing vién chü'c (dzrcrcphdn cong nhán cdc ti 
dung d thi sau k/u in sao xong tai muc 1.13) bàn giao các tñi 
di.rng d thi da di.roc niêm phong theo tfrng vi tn vic lam cho dai 
diên TruOng Ban coi thi (dupcphdn cOng nhán tzi dung d thi tczi 
muc 1.13) d t ch(rc thi theo quy dnh, có su chfrng kin cña thu 
k các Hi dng tuyén dung và các thành vién Ban giám sat. 

Tir 06 gi? 
- Dai dién Chü tich Hôi dong tuyén 
dung vién ch(rc t?i  tinh 
- Dai dién Trithng Ban coi thi t?i  tinh 

-Ban TOchüc 
Tinh iiy 
- So Nôi vu 
- Các Co quan 
tham muu ci:ia 
Hi dng tuyn 
dung viên chirc 
thuc khi Nhà 
mrOc 

Ti da diem thi viên chirc các huyU, thành phô: Ch tjch Hôi 
dng tuyn dung viên chirc ctia các huyn, thành ph bàn giao ti 
dtrng d thi (da duçxc niêm phong) cho Tnthng Ban coi thi d t 
chtrc thi theo quy djnh, Co su chfrng kin cña thu k Hi dng 
tuyên dung và các thành vién Ban giám sat. 

Tir 06 gi& 

- Các Chü tich Hi d.ng tuyn dung 
viên ch(rc huyén, thành ph 
- Các Truong Ban coi thi cüa các Hôi 
dng tuyn dung viên ch(rc huyên, 
thành ph 

- Các Ca quan 
tham muu ccia cac 
Hi dng tuyn 
ding viên ch(rc 
huyn, thành ph 
- Doàn giám sat 
cCiatinh 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thuc hin các nOi 
dung cong vic 

Co quan, don v, 
cá nhân chü trI, quyêt dln.h 

Co quan, don 
vj, cá nhân phôi 

hyp 
Ghi chá 

2 3 4 5 6 

2.2 Hop các Ban coi thi Tir 06 giä 30 phüt Các Trucng Ban coi thi 
Các thành viOn 
Ban coithi 

Quy dnh tai Diu 
Quy ch ban 

hành kern theo 
Thông tu so 
6/2020/TT-BNV. 

2.3 

- Ti da diem thi viên chirc tp trung tai tinh: Dai din 
Tnràng Ban coi thi bàn giao cac tUl drng d thi theo nmg vj 
trI vic lam (da duxc niêm phong) cho các giám thi coi thi 
cüa tirng phông thi d t chirc thi theo quy dlnh 

Truóc gi& th.i 15 phüt 

Di din Truâng Ban coi thi tai 
tinh 

Cãc giam thi, 
phông thi 

-  Tai dia dim thi viCn chuc các huyên, thành pho: Truong 
Ban coi thi bàn giao cac tüi drng d thi theo t1rng vi trI vic 
lam (dã duGc niêm phong) cho các giám thi, coi thi cüa ttrng 
phông thi d th chirc thi theo quy djnh 

Các Tnrmg Ban coi thi cüa các 
Hôi dng tuyn dvng  viên chirc 
huyn, thành ph 

Các giám thj 
phong thi 

2.4 Thi vit mon nghiêp vu chuyên ngành 
Tü 07 gi 30 phit 
(Thñ gian thi: 180 
phut) 

Ban coi thi 

- Ban giám sat 

- Doàn giám sat 

cüa tinh (di vài 
thi ti các huyn, 
thành ph) 
-Thu k'Hi 
ding và các 
thành viên có 
lien quan 
-Tbáov 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thic hin các ni 
dung cong vic 

Co quan, don vj, 
cá nhân chü trI, quyt dinh 

Co quan, don 
vi, cá nhãn phôi 

hop 
Ghi chil 

2 3 4 5 6 

Quán 1 bài thi sau khi thi xong: Truâng Ban coi thi niêm 
phong bài thi và bàn giao bài thi dã niêm phong cho Thu k 
các Hi dong tuyên dung viên chtrc quãn 1 theo quy djnh. 
Tüi dixngbài thi niêm phong có chil k cUa thành viên Ban 
giám sat. 

Bàn giao sau khi kêt 
thüc mon 

- Truâng Ban coi thi 
- Thu k các Hi dng tuyn dung 
viên chüc 

- Ban giám sat 
- Doàn giám sat 
cüa tinh (cti vOi 
thi ti cac huyên, 
thành phd) 

Thu k" các Hôi dong tuyn dung viên chrc bàn giao tüi dung 
bãi thi dã niêm phong cho T giüp vic cOa Ban Chi dao  d 
báo quàn tap trung tai  Trueing ChInh trj tinh 

Ban giao ngay sau 
khi Thu k Hôi c1ng 
nhn tii dirng bài thi 
niêm phong tr 
Tnrâng Ban coi thi 

- Thu k các Hi dè.ng tuyn ding 
vién chCrc 
- T giüp viéc cUa Ban Chi dao 

2.5 

Thi thrc hành: Thuc hin di vài thi tuyn viên chirc khi Dáng, doàn th theo K 
hoach s 103-KHITU ngày 10/9/202 1 cüa Ban Thu&ng vi Tinh üy (di vó-i khái 
Nhà nithc chi thwc hiên (hi vilt theo Quylt dinh s 2112/QD-UBND ngày 
3 1/12/2020 cza Uy ban nhán dan tinh) 

Din viên h?ng Ill 
Tir 07 gii 30 phüt; 
thai gian thi không 
quá10phitt 

-Ban Coithi 
- Ban Kim tra sat hach 

- Ban Giàm sat 
-ThukHôi 
dng tuyn ding 
viên chirc khi 
Dãng, doàn th Giãng viên hang ff1, Phóng viên hang Ill, Biên djch viên h?ng  

HI 
Tr 07 gi? 30 phüt; 
thai gian thi 45 phüt 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thtc hin các 
dung cong vic 

Co quan, dOn 
cã nhân chü tn, quyt dnh 

Co quan, don 
vi, cá nhân phi 

hyp 
Ghi chá 

2 3 4 5 6 

2.6 

Quan l' Phiu chm dim tirng bãi thi cüa tmg thI sinh và 
phiu tëng hçp kt qua diem thi cüa các thI sinh sau khi thi 
xong: Truàng Ban kim tra sat hach niem phong Phiu châm 
dim trng bài thi cüa tfrng thi sinh và phiêu tng hcip kt qua 
diem thi cüa các thI sinh bàn giao cho Thu k Hôi dong tuyên 
dvng viên chirc khi Dang, doàn th quàn 1' theo quy dnh. 
Tüi dirng Phiu ch.m bài thi niêm phong có ch k cüa thành 
viên Ban giám sat. 

Bàn giao sau khi kt 
thñc mon 

- Tni&ng Ban Kim tra sat hach  
- Thu k Hôi dng tuyên diing viên 
chirc khôi Dãng, doàn the 

- Ban To ch(rc 
Tinh üy 
- Ban giám sat 

2.7 

Thu k' Hi dng tuyn diing viên chrc khi Dàng, doàn th 
bàn giao tüi dirng phiu chãm dim bài thi thirc hành dã them 
phong cho T giüp vic cüa Ban Chi dao  d bào quàn tp 
trung tai Tnxmg ChInh tr tinh. 

Ban giao ngay sau 
khi Thu k Hôi dong 
nhn tüi dimg bài thi 
niêm phong 
Trumg Ban Kiêm tra 
sat bach 

- Thu k Hi dng tuyn dimg vien 
chi:rc k.hi Dàng, doàn th 
- T giüp vic cUa Ban Clii dao  

- Ban To chirc 
Tinh üy 
- Ban giám sat 

2.8 
Thành 1p Ban phách, Ban chAm thi gi:ri Ban Clii dao (qua 
Ban T chüc Tinh üy) d t chirc lam phách, chm thi 
trung ti tiflh. 

Hoàn thành trong 
ngày 04/01/2022 

- Hi dong tuy&n thing viên chirc 
khEi Dang, doàn the 
- Các Hôi dng tuyn ding viên 
chüc khi Nhà nuOc 
- Các Hii dng tuyn diing viên 
chirc huyn, thành ph 

- Ban To chrc 
Tinhüy 
- Sâ Ni 
- Các co quan 
tham muu cña 
các Hi ding 
tuyn diing viên 
chirc khi Nhà 
nuOc, huyn, 
thành ph 

Ban clii clao sê 
CO van bàn 

huOng dn cit 
th 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thwc hin các nôi 
dung cong vic 

Co quan, don vj, 
cii nhân chü trI, quyt dinh 

Co quan, doii 
v, cá nhân phi 

hqp 
Ghi chá 

2 3 4 5 6 

2.9 

T giUp vic cüa Ban Clii dao tham mini van bàn: 
- Triu tp các thành viên Ban phách (do Ban Clii dao phãn 
cong) d thirc hin nhim vi tu ngày 06/01/2022 
- Triu tp các thành viên Ban Chm thi (do Ban Clii dao 
phân cong) d thirc hién nhim vii ttr ngày 07/01/2022 

Ngày 05/0 1/2022 T giip vic cUa Ban Chi dao 
- Ban T chrc 
Tinh üy 
- Sâ Nôi vu 

2 10 
To giüp vic cüa Ban Clii do bàn giao t1i thmg bài thi cho 
cac thành viên Ban phách d thrc hin diinh so phách 

7 giä 30 phüt ngày 
06/01/2022 

- T giüp vic cüa Ban Clii dao 
- Ban Phách 

-Ban Tchirc 
Tinh Uy 
- 
- Ban Giám sat 
- T bâo ye 

Ic) 

¼ 

2.11 

Ban phách thirc hen dánh s phách, rçc phách và hoàn thin 
các thu tue them phong tni drng du phách, tüi cl%mg bài thi 
dã di.rçic rçc phách bài thi ti Tru?mg ChInh tn tinh và bàn 
giao cho T giüp viêc cüa Ban CM dao 

Hoàn thành tnrâc 17 
giä ngày 06/01/2022 

- T giüp viêc ciia Ban Chi dao 
- Ban Phách 

-Ban Tchic 
Tinh üy 
- Sa Ni vi 
-Ban Giámsát 
- To báo ye 

2 12 
T giüp vic cüa Ban Clii do bàn giaotüi dirng bái thi dã 
di.rcic lam phách cho các thành viCn Ban ch.m thi 

7 giä 30 phütngày 
07/01/2022 

- T giüp vic cüa Ban Clii do 
- Ban Chãm thi 

-Ban Tchirc 
Tinh üy 
- SâNi 
- Ban Giám sat 
- T bão ye 
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TT NOi dung cong vic 
Thôi gian 

thuc hin các nôi 
dung cong vic 

Co quan, don vi, 
cá nhân chü trI, quyt d!nh 

Co quan, don 
vj, cá nhân phi 

hop 
Ghi chá 

2 3 4 5 6 

2.13 

Ban Chm thi t chtrc châm thi tp trung tai  Trung Chinh trj 
Tr ngày 07/01/2022 

thh 
ngày 12/01/2022 

- T giüpvic cüa Ban Chi do 
- Ban Chain thi 

- Ban To chirc 
Tinh Uy 
- Nôi 
- Ban Giám sat 
-Tôbãov 

tinh và hoàn thanh các thu tic niêm phong tüi drng bài thi, 
phiêu chm dim bài thi dam báo theo quy djnh, bàn giao cho 
T giüp vic cüa Ban Chi dao 

2.14 
T giüp vic cüa Ban Chi do bàn giao tüi dung bài thi dã 
duoc ch.m thi, niêm phong cho Ban phách thrc hin ghép 
phách 

Hoàn thành ngày 
13/01/2022 

. 
- To giüp vic cüa Ban ChI dao 
-Ban Phách 

- Ban T chi'rc 
Tinh üy 
- Nôi 
- Ban Giám sat 
- To bào ye 

2 15 

Ban phách thirc hin ghep phác.h, niêm phong và bàn giao du 
phách, bang ghép phách dA duçrc ghep phách vri s báo danh 
cho 1.Jy viên kiêm Thu k cüa các Hi dong tuyn ding viên 
chirc 

Hoàn thành ngày 
14/01/2022 

- Ban Phách 
- Thu k cüa các Hti dng tuyn 
dung viên chüc 

- Ban T chüc 
Tinh üy 
- S& Ni vi 
- Ban Giám sat 
- To bào ye 

2.16 
T giñp viêc cüa Ban Chi dao  bàn giao tüi drng phiêu chm 
dim bài thi thuc hành cho Uy vien kiêm thu k Hi dng 
tuyn diing viên chüc khi Bang, doàn th 

Ngay 15/01/2022 T giüp viêc cüa Ban Chi dao 

Uy viên kiêm thu 
k,2 Hi ding 
tuyn ding viên 
chCrc khi Bang, 
doàn th 

2.17 

Uy viên kiêm Thu k' các Hi dng tuyn diving viên chrc các 
khi tng hap kt qua thi, báo cáo Chü tich Hôi dng tuyn 
diing, dng thvi báo cáo Ban Clii dao  (qua Ban T chüc d 
tang hcxp) 

Hoàn thành trong 
ngày 16/01/2022 

Thu k cüa các Hi dng tuyn 
ding viên chüc 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thuc hiên các ni 
dung cong vic 

Co quail, don vi, 
cá nhân chü trI, quyt dinh 

Co quail, doii 
vj, Ca nhân phôi 

hqp 
Ghi chá 

1 2 3 4 5 6 

+ 

-. 
18 

Gin Thông báo kt qua thi tuyn yang 2 dn nguôi d tUYfl 
theo dja chi ngi.thi tuyën dã dang k3 và niêm yet cong khai kt 
qua thi tuyn vién chüc tai tru sO lam viéc, dang tãi trén 
Trang Thông tin diên tCr cüa ccr quan, don vi có thãm quyên 
tuyn dung viên cht:rc, trên Cong Thông tin din tCr cüa tinh và 
Cng Thông tin din ttr Dang b tinh. 

Hoàn thành chm 
nhât ngày 18/01/2022 

- Thu k cüa cac Hôi dng tuyêfl 
ding viên chrc 
- Ban T chtrc Tinh üy 
- SO Ni vt 

- Ban Tuyên giáo 
Tinhüy 
- So Thông tin và 
Truyn thông 
- Các Co quan 
tham mu'u cüa cac 
HÔI dng tuyn 
dung vién ch(rc 
khôi Nhâ ntrOc, 
huyn, thành ph 

2.19 

Nhn don phüc khão (trong thin h?n  15 ngày, k tü ngày 
thông báo kt qua thi trén Trang Thông tin diên tr cüa co 
quan, don vj có thm quyn tuyén d%tng viên chirc, Cng 
Thông tin din tr cUa tinh và Cng Thông tin din tir Dáng b) 
tinh). 

Kt thüc nhân dcm 
phic kháo ngày 
01/0212022 

- Hi dông tuyn diing viên chrc 
khi Dàng, doàn th 
- Hi dng tuyn ding viên chüc 
kh& Nba nuOc 

-. 
20 

Hi dng tuyn dtng thành lap Ban chm phüc kháo d thuc 
hiên phCic kháo theo quy dnh (nu cO don phüc kháo). 

Hoân thành ngày 
02/02/2022 

Hi dng tuyn dung có thi sinh 
gin don phCic khão 

2.21 T chrc ch.m phüc khão theo quy dnh (tip trung tai tinh) 
Hoàn thành chãm 
nhãt 04/02/2022 

Hi dng tuyn dung có thI sinh 
gin don phüc kháo 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thuc hiên các nôi 
dung cong vic 

Co quan, don v, 
Ca nhân chü trI, quyêt djnh 

Co quan, doWn 
vj, cá nhân phôi 

hçrp 
Ghi chü 

2 3 4 5 6 

2.22 

Uy viên kiêm Thu k Hôi dng tuyn thing tng hçxp kt qua 
phüc khão, báo cáo Chü tch Hôi dng tuyn diing vien chirc, 
Ban chi do (qua Ban T chirc d tng hçp) và gl'ri kt qua 
cho nguñ d nghj phüc kháo 

Hoàn thãnh ngày 
05/02/2022 

Hi dng tuyn ding có thi sinh 
gCri don phic kháo 

2.23 

Báo cáo Ban Chi dao v kt qua thi tuyên 

Hoàn thành ngãy 
06/02/2022 

- Hi dong tuyên ding viên chi.rc 
khôi Dáng, doàn th 
- Các Hôi dng tuyn ding Vfl 

chirc khi Nhà nuc 
- Các Hôi dng tuy&n thing viên 
chüc huyn, thãnh ph 

- Ban T chic 
Tinh ciy 

- Sâ Nôi vu 
- Các co quan 
tham miru cüa các 
Hi dong tuyên 
diing viên chtrc 
ii a nuâc, 

huyn, thành ph 

Quy dinh tai 
Diu 16 Nghi 
dinh 
115/2020/ND-
CP 

Báo cáo nguôi drng dAu co qua.n, don v cO thm quy&n tuyn 
diing vien chüc xem xét, cong nhin kát qua thi tuyn. 
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TT Ni dung cong vic 
Thôi gian 

thi.rc hin các nôi 
dung cOng viêc 

Co quan, don vj, 
- 

cá nhãn chü trI, quyêt d!nh 

Co quan, don 
v, cá nhán phôi 

hqp 
Ghi chü 

2. 3 4 5 6 

2 24 

Thông báo cong khai kt qua thi tuyn ên Trang Thông tin 
diên tCr cüa co quan, don vj có thãm quvên tuyên dung viên 
chirc. Cng Thông tin din tCr tinh, Cng thông tin din tü 
Dàng b tinh và giri thông báo cong nhn két qua trüng tuyên 
bng van bàn tai ng.rôi dir tuyên (sau khi có quyêt djnh cOng 
nhn kt qua thi tuyên). 

Hoàn thành chm 
nhAt ngày 08/02/2022 

- Hôi dng tuyên thing viên chrc 
khi Dáng, doàn th 
- Hi dng tuyn ding viên chirc 
khôi Nba n.rOc 

-Ban TchCrc 
Tinhüy 
- Ban Tuyên giáo 
Tinh Ciy 
- SONi vu 
- SO Thông tin và 
Truyn thông 
-Cáccaquan 
tham mtru cüa cac 
HÔi dông tuyên 
dung viên ch(rc 
khi Nhà nuâc. 
huyén, thành ph 

2.25 

Hoàn thin h so tuyn dung, quyt djnh tuyn ding và k3 
hçip dng lam viêc hoãc giao ngz&i dirng du don vi s1r 
nghip Cong 1p k hp dng lam vic di vOi viên churc trüng 
tuyen theo quy djnh tai Diu 17, Diu 18 Ngh djnh 
1 15/2020/ND-CP. 

Hoàn thành truOc 
ngày 15/02/2022 

Nguài dung dâu co quan, don vi 
có thm quyn tuy&i ding 

Co quan, don vi 
lien quan 

Quy d!nh  tai 
Diu 17, Diu 18 
Nghi dnh 
115/2020/ND-
CP 
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