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i, COI (: chûc chinh tri - xâ hQi tinh Hà Nam, nàm 2021

- Càn cü Luft cân bQ, công chüc; Lupt viên chirc;

- Càn cri Ngh! iÏinh sô 138/2020ÀIE-CP, ngày 27lll/2020 iüa Chinh Phü
}. 1.

vê tuyên dpng, sü dgng và quan lÿ công chüc;

- Càn cri Nghi dinh sô 115/2020^ID-CP, ngày 25/9t2020 cüa Chinh Phü
quy dinh vè tuyê, dung, sü dqng và quân lÿ viên chüc;

- Càn cir Nghf dinh sô l4Ol20l7ll\D-CP, ngày O5l|2l20l7 cta Chinh phü vè

chinh sach thu hüt, tao nguôn can bô tu sinh viên tôt nghiêp xuât sâc, cân b§ khoahgc té;

- Càn cü Thông tu sô O6I2O2OITT-BNV, ngày O2ll2l2}20 cüa Bô Nôi vu
ban hanh Quy ché tô chric thi tuyên, xét tuyên công chûc, viên chirc, thi nâng
ngpch công chüc, thi ho{c xét thàng hang chüc danh nghè nghiêp viên chûc; NOi
quy thi tuyén, xét tuyén công chirc, viên chrîc, thi nâng ng4ch công chüc, thi ho[c
xét thàng hang chüc danh nghè nghiêp viên chüc;

- Càn cû Thông tu si5 O2t2}2Ifff-BNV, ngày ll/61202l cüa BQ NQi vp quy
dinh mâ s6, tiêu chuân chuyên môn, nghiÇp w và xép luong dôi vot câc ng4ch
công chüc chuyên ngành hanh chinh và công chüc chuyên nganh vàn thu;

- Càn cü Hudrng dân sô 37-HD/BTCTW, ngày O4l8l2}l5 cüa Ban Tô chûc
Trung uong hudrng dân mqt siS nQi dung trong tuyén dUng công chirc, viên chric co
quan Dâng, M[t trQn Tô quôc và câc tô chric chinh tri - xâ hôi;

- Càn cü Thông tu sô 22812016/TT-BTC, ngày llllll2}t6 cüa Ba Tài chinh
quy dinh müc thu, cné aô thu, n§p, quân lÿ và sü dçng phi tuyên dpng, dU thi nâng
ngpch, thàng hang công chirc, viên chric;

- Càn cü Quy ctrti tam viÇc cua Tinh üy Hà Nam ktrôa )OÇ nhiÇm l<y 2020-2025;

Ban Thuôn g *ru Tinh üy xây dung Ké ho4ch tuyên dung công chüc, viên
chric câc co quan Eârrg, Mat tran Tô quôc và câc tô chüc chinh tr! - xâ hOi tinh Hà
Nam, nâm2021 nhu sau:

r. MUC oicH, vÊu cÀu, pHâM vr rrryÉN DUNc

1. Mgc dich

- Tuyên dung công chric, viên chûc aé kip thùi bô sung d§i ngü công chüc,
viên chüc làm viêc trong câc co quan Dâng, Mat trQn Tô quôc và câc tô chrîc chinh
tri - xâ hQi câp tïnh, câp huyÇn.
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- Tuyên chgn dugc nhüng công chüc, viên chric cô phâm chât dao ttirc üit,
cô trinh tl§ chuyên môn, phù hççr vôi tiêu chuân chüc danh, vi tri viÇc làm, ttâp

À . . i.A

img yêu câu nhiÇm vg trong giai ito4n hiÇn nay và nhüng nàm tiêp theo.

- Thu hüt, t4o nguàn công chüc tu sinh viên ttit nghiêp xuât sâc, crân bô kfioa

hgc tré, nguü c6 nàng lgc, ûinh tlô dâp img yêu càu nhiÇm W và vi tri viêc làm dé

bô sung, tàng cuùng cho câc co guffi, don vi; gôp phân nâng cao chât luqng dQi ngü
can bQ, công chric và thgc hiên trÎ chüc ,àng, nhiêm vq cüa câc co guffi, don vi.

2. Yêu càu . ., .-:

- ViÇc tuyên dUng công chuc, viên chûc phâi <tâm bâo nguyên t'âc công khai,
minh b4ch, khâch guffi, bâo dâm tinh canh tranh theo vi tri viÇc làm và dung quy
dinh cüa Dârg, phâp lu$t cüa Nhà nuôc.

- ViÇc tuyên dUng công chüc, viên chric phâi càn cü vào yêu càu nhiêm vU,

vi tri viÇc làm, chi tiêu biên ché và viÇc thuc hiên tinh gian biên ché cüa ttmg co
guffi, cton vi.

3. PhSm vi tuyên dçng

- Tuyên dUng công chric (gqch chuyên vtên) vào làm viÇc tpi câc co quan
Dâr,g, MAt trân Tô quôc và câc tô chüc chinh tr! - xâ hQi câp tinh, câp huyÇn.

A.- Tuyên dUng viên chüc (viên chûc giir chûc danh nghê nghiÇp hqng 3,

tuCIng tîuong ngqch chuyên viên1 vào làm viêc tai Truôrng Chinh tri tinh, Trung
tâm chinh tr! thuQc Ban Tuyên giâo câc huyÇn üy, thi üy, thanh üy.

n. Trrr rurÉN cÔnc cntIc, vrÊN cnÛc
1. D6i tuçnrg thi tuyên

Là nhüng nguü c6 dü tiêu chuân, dièu kiÇn thi tuyén theo quy dinh, cô
nguyÇn veng vào làm viêc tai co quan Dâng, Mët trân Tô qu6c, câc tô chüc chinh
tr! - xâ h§i câp tinh, câp huyÇn; l ruong Chinh tri tinh, Trung tâm chinh fii huyÇn,
thi xâ, thanh phô.

2. Eièu Hên, tiêu chuân chung

2.1. Dièu kiÇn

Nguü cô dü câc dièu kiÇn sau dây, không phân biÇt dân tQc, gioi tinh, thàrh
phân xâ hQi, tin nguürg, tôn giâo duo. c ilàng tcÿ thi tuyên công chüc, viên chûc.

- Cô m§t quôc tich là quôc tich Viêt Nam.

- Dü 18 tuôi trô lên.

- C6 don dg tuyên; c6lÿ llch rô rang.

- Cô vàn bàrrg, chimg chi phù hqp.

- Cô phâm chât chinh tri, dpo drîc tôt.

- Dü süc khoé dê thuc hiên nhiêm vu.
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2.2. Trinh dQ

- Chuyên môn nghiêp vU: Tôt nghiÇp dai hgc trô lên, c6 ngành ttào t4o phù
| ,. ^ À . , .^ À ,
hçp vôi yêu câu v[ tri viÇc làm cân tuyên dUng.

- Cô kÿ nàng sü dpng công nghê thông tin co ban, sü dUng dugc ngopi ngü
ô trinh tIQ tuong ducrng b$c 3 khung nàng h,rc ngopi ngü ViÇt Nam.

3. Dièu hÇn, tiêu chuân cç thê cüa tùrng vi tri viÇc Iàm

Yêu càu, dièu kiÇn tuyên dung cüa ttmg vi tri viÇc làm cu thê dugc nêu

trong thông bâo tuyén dUng công chüc, viên chüc câc co quan Dang, Mët tr4n Tô
qri5c và câc tô chüc chinh tri - xâ hôi tînh Hà Nam nâm2027 (phtt luc I kèm theo).

* Cdc ihièu kiQn khdc theo yêu càu cûa v! tri dy tuyén:

(1) Phâi cô chô ô ôn itinh tai tinh Hà Nam.

(2) Dé dâm bâo công tâc phông chting dich bênh Covid-l9, giâm nguy co
hy nhiêm dich bênh trên dia bàn tinh khi tô chüc tuyén dung công chüc, yêu càu

nguùi dàng § tuyén dung phâi dâp img câc dièu kiÇn sau:

- Tpi thoi itiém tham dU thi, không thuQc diên bât bu§c phâi câch ly ho4c t.u theo

dôi süc ktrôe tpi nhà, noi ltru tti theo quy dinh cua Bô Y té và chinh quyên dla phuong.

- Trong vông 14 ngày truôc ngày dg thi, không luu tru holc làm viÇc t4i khu
vgc câch ly y té ho{c khu v.uc phong tôa phông, ch6ng dlch Covid-lg ho{c noi
dièu trivà chàm sôc bênh nhân Covid-l9.

- pôi voi thi sinh dén tu khu v.uc vùng itô (câp dq 4), vung cam (câp dQ 3) theo

thông bâo cüa co quan cô thâm quyèn ilia phuong, thi sinh phâi cô két quâ xét

nghiÇm ârn tinh vôi SARS-CoV-2 bàng § thuat RT-PCR do môt co sô y té dri

dièu kiên xét nghiÇm trong vông 72 gièt tinh dén thùi itiêm cô m{t khi tham dU tcÿ

thi. D6i vôi thi sinh dén ttr khu vsc vùng vàng (câp dô 2), vung xanh (câp ctô 1)

phâi cô két quâ xét nghiÇm test nhanh lJr,âng nguyên âm tinh trong vông 72 giù
tfnh dén thoi diêm c6 m{t khi tham dg § thi.

- Thgc hiên khai bâo y té và thyc hiÇn câc biÇn phâp 5K phông ch6ng dlch
bênh trong su6t quâ trinh dg thi.

(3) Dôi vôi nhüng truong hçrp <tàng ky dU thi vào câc co quan tham muu
giirp viÇc tinh üy, huyÇn üy, th! üy, thanh üy, dâng üy khôi tr.uc thuQc Tinh ity (cdc

vi trï viêc làm là công chûc làm nhiQm vu nghiên c*u, tham mru thuôc vàn phàng,

ban tô chûc, ûy ban kiêm tra, ban tuyên gido, ban dân vQn, ban nQi chinh) nguoi
dàng ky dU tuyén phâi là <tang viên Eâng Công san ViÇt Nam.

(4) Dôi vôi dôi tugrg dàng kÿ thi tuyên công chric vào vi tri viêc làm
),

chuyên viên vê công tâc doàn thanh niên, làm viÇc tpi co quan tinh doan, huyÇn

doàur, th! doan, thành doàrn thUc hiÇn theo câc quy dlnh chung vè tuyên dUng công
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chric; dông thùi thgc hiÇn theo câc quy dinh cüa Dâng, cüa Trung uong Eoan

Thanh niên C§ng sân Hô Cni Minh; c6 dô tuôi tri 27 tuôitrô xuông AOi vOi câ nam

và nü (sinh tu ngày Olll2llgg4 trü lpi <tây). Ban Thuôrng vg Tinh doan tô chûc so

tuyên aOi vOi ntrüng nguùi dturg ky dU tuyên truôc kùi thi tuyên công chirc vào co

quan Tinh doàur, theo thông bâo két hân tai hôi nghi giao ban Thuùng tryc Tinh üy

ngày lll5l202l.
(5) ViÇc thâm dinh tiêu chuân chinh tri së dugc tién hanh truôc khi ban hành

quyét dinh tuyên dung; truèrng hçrp th( sinh dg tuyên vi phpm tiêu chuân chinh tri
sê không dugc công nhân két quâ trung tuyén.

(6) Eôi vôi thi sinh không cô h§ khâu thuèrng tru tai tinh Hà Nam, phâi cô

cam két ktri trung tuyên làm viÇ«: tai tinh Hà Nam trong thùi gian it r/rrâtË 05 nàm.

4. Nhfmg nguùi sau tlây không tlugc ilàng Ly dU tuyên công chûc, üên chrfrc

- Không cu tru tai ViÇt Nam.

- Vtât hoflc bihan ché nàng lgc hanh vi dân sg.

- Dang bi truy ciru trâch nhiêm hinh sU; dang châp hanh ho{c clâ châp hanh

xong bfur ân, quyét dinh vè hinJr sU cüa Tôa ân mà chua dugc x6a éntich; dang bi
âp dUng biÇn phâp xü lÿ hanh chfnh dua vào co sô chüa bÇnh, co sô giâo dqc.

- Dang trong thùi gian thi hành hÿ luât ,è O*g hoflc itang trong thùi gian

xem xét thi hành § luft rè Dâog fuéu là dâng viên).

5. S6 hrpmg chi tiêu tuyên drlng công chür, viên chrirc bàng hinh thlic thi tuyên

5.1. Chi tiêu tuyén dUryI công chirc, viên chric bàr,g hinh thüc thi tuyên:
Tông sô tZt chi tiêu; trong d6: 108 chi tiêu công chûc, 13 chi tiêu viên chirc.

5.2. Sô lugng cân tuyén dung theo timg v! tri viÇc làm và tiêu chuân, dièu
kiÇn dàng ky dU tuyên ô tmg vi tri viÇc làm (phu htc I kèm theo).

6. Eàng lcy dU tuyên

6.1. Hô so dàng ky dU tuyên

Hô so dàng ky dU tuyén phâi duo. c công chimg @ai vA cdc vdn bàng,
chûng chi, chüng nhSn ddt tuqng ru tiên, thé dâng viên, quyét dinh kêt nqp ilâng
viên...). Nguùi dàng ky dU tuyén phâi kê khai dày dü câc nQi dung trong Phiéu
itdng tcy dtr tuyén fnh dén thùi diêm nQp phiéu và chiu trâch nhiÇm AOi vOi câc nQi
dung kê khai trong phiéu. Hà so'gèm:

- Bân sao bàng tôt nghiÇp dai hgc, câc vàn bàog, chimg chi, két quâ h9c tpp
(truàng hry vàn bàng do co s,û dào tqo nuôc ngoài ciip phâi duqc công chtimg
dich thuqt ra fiéng ViQt, cô công nhQn vdn bàng ct)a BQ Gido duc và Dào tqo).
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- Ban sao vàn ban chfmg nhân thuQc dtii tuqng uu tiên trong tuyên dUng

công chric, viên chirc @éu cô).

- 04 anh cü 4x6 chUp trong thoi gian 6 thang trô lai dày (phia sau ghi rô hç
tên, ngày thdng nàm sinh), 03 bi thu cô drln tem và ghi rô sô diÇn thopi, dla chi liên
hÇ cüa thi sinh dU tuyén.

- Thé <tarre viên ho{c quyét dinh két n4p dang viên: D6i voi rùürrg truong
hçrp elàng ky dU thi vào câc co quan tham muu gitip viêc tinh üy, huyÇn üy, th! üy,

thanh üy, dâng üy khôi tryc thuQc Tinh ity (cdc vi tri viQc làm là công chûc làm
nhiêm vq nghiên ctht, tham mru thuQc Vàn phàng, Ban Tô chûc, Ûy ban Kiém tra,

Ban Tuyên giâo, Ban Dân vQn, Ban Nçi chinh).

- Ban cam két khi trung tuyén sê làm viêc tai tinh Hà Nam thùi gian it nhât

là 05 nâan @éi voi thi sinh không cô hç khiiu thuùng tru tqi tinh Hà Nam).

- Tài liêu chimg minh chô ô ôn dinh t4i tinh Hà Nam.

6.2. Quy <Iinh vè dàng ky du tuyên

- Môi thf sinh chi dugc dàng ky du tuyén 01 vi trf viêc làm tai 01 don v!.
Thi sinh cïàng kÿ du tuyén tù 02 vi tri viÇc làm trô lên së b! lo4i hà scv dg tuyên.

- Khi n§p hô so, nguùi dg tuyên phâi xuât trinh ban g6c câc lopi vàn bàng,

chimg chi... dê nguoi nhân hà so dg tuyén kiém tra, dôi chiéu. Nguoi nhen hô so

dg tuyên phâi c6 giây tiép nhen hà so trao cho nguü d1r tuyên cô dông dâu treo
" ..4

cüa co quan tiêp nhân hô so.

6.3. Thôi gian, dia diêm nhân hà so dàng ky du tuyén

- Thoi gian nhæ hà so: Trong vông 30 ngày tê tu ngày thông bâo tuyên dung.

- Dia diém nhan hô so: T4i co quan c6 nhu càu tuyên dung công chüc, viên

chirc (theo thông bdo tuyén dung). Riêng dOi tuqng dàng § tuyén dung công chûc

vào làm viÇc t4i co quan tinh doan, huyÇn doàn, th! doan, thanh doan nôp hô so dp
.A),
tuyên vê co quan Tinh doan Hà Nam.

Sau khi tr.uc tiép nh?n hô so dàng ky du tuyên, câc co quan ban giao vè Ban

Tô chüc Tinh üy dé thâm ilinh bâo câo Thuèrng tr.uc Tinh üy.

* Lru ÿ:
- Uét thài han quy dinh, câc don vi không tiép nhan hô so bô sung.

- Truùng hçrp nguài dàng ky dU thi tuyén daog là viên chüc t?i câc don v[ sg

nghiêp công lfp, nguùi làm viÇc trong câc doanh nghiêp nhà nuôc, cân bQ, công
tr A -chüc câp xâ; sÿ quan và quân nhân chuyên nghiÇp trong Quân dQi nhân dân và

Công an nhân dân, néu cÏàng ky thi tuyén phâi dugc Thü truong co guffi, clon vi
tr.uc üép sü dpng crân bô cô vàn ban dàng ÿ cho tham dU thi tuyên công chûc.

!!
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- Thf sinh dâ nQp hô so, phf d1r thi tuyén, dü dièu kiÇn, tiêu chuân dç thi

tuyên nhung không tham gia thi tuyên së không dugc hoan trâ hà so và phi dU thi.

7. Hinh thûc, nQi dung và thùi gian tuyên dgng; quy illnh uu tiên trong

tuyên dprg; xâc dinh nguùi tn'ing tuyên

7.1. Hinh thric, nQi dung và thùi gian thi

Thi tuyên công chûc, viên chûc dugc thgc hiÇn theo 02 vông thi nhu sau:

(1) Vông 1: Thi kiém tra kién thüc, nàng lgc chung theo hinh thirc thi trâc

nghiêm trên mây vi tinh, gôm 2 phân thi và thùi gian thi nhu sau:

- Phàn I: Kién thirc chung

+ Oiii voi công chirc:60 câu hôi hiêu biét chung .rè hç thông chinh tri, tô
chüc b§ mây cüa Dang, Nhà nuô'c, câc tô chüc chinh tr! - xâ hQi; quan lÿ hành

chinh nhà nuôc; công chûc, công vu và câc kién thüc khâc dê dânh giâ nàng lyc.
Thü gian thi 60 phüL

+ »iit voi viên chtirc: 60 câu hôi hiêu Uiét vè phâp tu4t viên chüc, chü

truong, tluong lôi cüa Eang, chinh sâch, phâp luft vè ngàurh, linh v.uc tuyên dUng.

Thü gian thi 60 phüt.

- Phàn II: Ngo4i ngü, 30 câu hôi tiéng Anh. Thü gian thi 30 phüL

Miên phân thi ngo4i ngt itôi. vor câc truong hqp cô bàrre tôt 
"ghiêp 

d4i hqc,

sau d4i hgc vè ngo?r ngü ho{c c6 bàng tôt 
"ghiêp 

d4i hgc, sau d4i hgc ô nuôc ngoài

phù hçp voi vi tr( viÇc làm d1r tuyén và dugc công nhân tei ViÇt Nam theo quy dinh.

- fét quà thi vông 1 dugc xâc ctinh theo s6 câu trâ lùi ctfrng cho tùmg phtur

thi, néu trâ lùi ttung ttr 50% sô câu hôi trô tên cho tirng phàn thi thi nguü dy tuyên
dugc thi tiép vông 2.

* Xét quâ ihrqc thông bdo cho thï sinh ngay sau khi két thüc thü gian làm
bài thi trên may vi tînh. Không thrc hiQn viQc phùc khâo aiii vA két quâ thi vàng I
trên mry vt tinh.

(2) Vông 2: Thimôn nghiêp vu chuyên nganh theo hinh thtic thi viét.

- NQi dung thi:

+ »ôt vü công chtîc: Kiêm tra kién thüc vè chü truong, duèrng lOi cüa
D*g, chinh sâch, phâp lupt vè ngành, linh v.uc tuyén dUng; kÿ nàng thgc thi công
vp cüa nguü fii tuyên theo yêu càtr cüa vi tri viÇc làm càn tuyên.

+ Oiit voi viên chdcc: Kiém tra kién thrîc, kÿ nàng ho4t dQng nghè nghiêp
nguoi dg tuyên theo yêu càu cüa v[ trf viÇc làm càn tuyén.

- Thùi gian thi: 180 phüt (không kê thàt gian chép ct).

- Th*g diém: 100 diêm.
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7 .2. Quy dinh uu tiên trong thi tuyên công chric, viên chüc

- Anh hùng Lyc lugng vü trang, Anh hùng Lao d§ng, thuong binh, nguùi
hucnrg chinh sâch nhu thuong binh, thuong binh loqi B: Dugc c\ng 7,5 itiém vào
két quâ diém vông 2.

- Nguoi dân t§c thiéu s6, sï quan qufui d§i, si quan công an, quân nhân

chuyên nghiÇp phUc viên, nguùi làm công tâc co yéu chuyên nganh, hgc viên tôt
nghiêp dào t4o si quan dU bi, tôt nghiÇp dào t4o chi huy truong Ban chi huy quân

sg câp xâ ngành quân sU co sô dugc phong quân hàm si quan dU bi ttâ ctàng §
ngpch sî quan dU bi, con liÇt si, con thuong binh, con bÇnh binh, con cüa nguùi
huong chinh sâch nhu thuong binh, con cüa thuong binh lo4i B, con dê cüa nguü
ho4t dQng kh*g chién bi nhiêm chât dôc hôa hgc, con Anh hung Lgc lugng vü
trang, con Anh hùng Lao clQng: Dugc c\ng 5 itiêm vào két quâ diém vông 2.

- Nguùi hoan thành nghîa vp quân sg, nghia vU tham gia công an rürân dân,

dôi viên thanh niên xung phong: Dugc c\ng 2,5 itiémvào két quâ diêm vông2.

* Truèrng hqp nguôi du thi tuyén công chirc, viên chric thuQc nhièu diên uu
tiên thï chi dugc công diém uu tiên cao nhât vào két quâ diêm thi t4i vông 2.

7.3. Thùi gian, dia diém, phuong thûc tô chtîc thi tuyên

- Ngày thi: Ds kién mng Çatÿ V2022 (tîty theo tinh hinh dlch bênh Covid-l9).

- Dia diém tô chüc thi: Phân hiÇu tuong Der hqc Su pham Hà Nôi tai Hà Nam.

- Phuong thüc: Hçp dàng voi H9c viÇn Chinh ü Ktru v.trc I
* Thùi gian c1t thé, Hôi dàng hryên dung công chrc, viên chrc cô thé tliêu chinh

cho phù hqp vui tinh hînh dich bênh Covid-L9 và thông bdo công khai theo qîry dinh.

7.4.Xâc dlnh nguùi trüng tuyên trong Icÿ thi tuyên

(1) Nguoi tmng toyêr, tong lcÿ thi t yêr, công chûc, viên chüc phâi cô du cric dièu

kiÇn sau:

- Cô két quâ diém thi tpi vông 2 dqttù 50 itiém trô lên.

- C6 két quâ diêm thi tai vông 2 cQng vôi diêm uu tiên fuéu cô) cao hon lây

theo thü t.u ttiém tir cao xuting thâp trong pham vi chi tiêu duo. c tuyên dgng cüa

ttmg vitri viÇc làm.

(2) Truong hçp cô tir 02 nguùi trô lên cô tông sO aiém thi tpi vông 2 cQng
-.i. ' 

\ I a r, ,.^ A. \ tvôi iliêm uu tiên (nêu cô) bâng nhau ô chi tiêu cuôi cùng cüa v[ tri viÇc làm cân

tuyén thi nguùi cô két quâ diém thi vông 2 cao hon tà nguùi trung tuyén; néu vân

không xâc clinh dugc thi nguùi dung dàu co quan cô thâm quyèn tuyên dung công

chüc quyét dfnh nguùi trung tuyên.
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(3) Truong hqp chi cô 01 nguùi dàng ky dU thi tuyén công chûc, viên chrlc

A6i voi 01 vi tri viêc làm cân tuy'én dung thi nguôi trung tuyên phâi c6 két quâ

diêm vông 2 d1ttu 50 iliém trô lên.

(a) Nguoi không trung tuyén trong lcÿ thi tuytân công chûc, viên chüc không

dugc bâo luu két quâ ttri tuyên cho câc lcÿ thi tuyên làn sau.

rrl. )oOT TTIYÉN cÔxC CITUC, vrÊN CHTIC

1. D6i tugng xét tuyên

Là nhüng nguoi cô dü tiêu chuân, dièu kiÇn xét tuyên công chirc, viên chric

theo quy dinh, c6 nguyÇn vqng vào làm viÇc tai co quan Dâng, MAt tren Tô quôc,

câc tô chüc chfnh tri - xâ hqi câp tïnh, câp huyÇn tinh Hà Nam; Truong Chinh tri
tinh, Trung tâm chinh fi huyÇn, th! xâ, thanh phô.

2. Dièu HÇo, tiêu chuân chung

2.1. Dièu kiÇn

Nhüng nguoi cô dü câc dièu kiÇn sau dây t<hông phân biêt dân tQc, nam nü,

thành phfu xâ hQi, tin nguông, tôn giâo dugc dàng § xét tuyên công chüc, viên chüc.

- Cô mQt q.rôc üch là quôc tich ViÇt Nam.

- Dù 18 tuôi trô lên.

- Cô don dU tuyén; cô lÿ lich rô rang.

- Cô vàn bà'ng, chimg chi phù hqp.

- Cô phâm chât chinh tri, ct4o dûc tôt.

- Dü sric khoé tté ttrUc hiên nhiêm vU.

2.2. Trinh dQ

Lù sinh viên ét nghiQp ctgi hgc togi xafu siic t4i co sô giâo duc dpi hqc ô
trong nuôc hoflc nuôc ngoài dugc công nhân tuong ducmg vè vàn bàng, chimg chi
theo quy dlnh cüa phâp lu$t cô két quâ h9c tAp và rèn luyÇn xuât sâc câc nàm hgc
cüa bfc dpi hsc, trong dO tuôi û dü 18 tuôi dén không quâ 30 tuôi tinh dén thài
diêm nQp hè so xét tuyén; dèng thoi phù hçrp voi yêu càu v! tri viÇc làm càn xét
tuyên và elâp img mQt trong câc tiêu chuân sau:

(1) Eat giâi ba câ nhân tro lên tai môt trong câc § thi lga chgn hgc sinh giôi
câp tinh, dat giai khuytin khich trô lên tong câc § thi lga chgn hgc sinh giôi câp
qutic gia ho{c Bàrrg khen trô lên trong câc § thi lga chgn hgc sinh giôi quôc té
thuQc m§t trong câc môn khoa hgc tg nhiên (toân, vQttÿ, hôa hgc, sinh hgc, tin
hgc) và khoa hgc xâ hQi (ngü vàur, lich sü, dla lÿ, ngo4i ngü) trong thoi gian hoc ô
câp trung hgc phô thông.
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(2) D9t giâi ba câ nhân trô lên tpi cuQc thi khoa hgc - § thu4t câp quôc gia
ho{c quôc té trong thùi gian hqc ô câp trung hqc phô thông ho[c b4c dai hqc.

(3) Dat giâi ba câ nhân trô lên tpi cuQc thi Ô-Hm-pich thuQc mQt trong câc
môn toân,vQtlÿ, hôa hgc, co hgc, tin hgc ho{c câc chuyên ngàurh khâc trong thài
gian hgc ô bâc dpi hqc dugc BÇ Giâo dgc và Dào t4o công nhqn.

3. Dièu kiÇo, tiêu chuân cg thê cüa tùrng v! trf viÇc tàm

Yêu càu, dièu kiÇn xét tuyén công chüc, viên chûc cüa ttmg vi tri viÇc làm
cg thé dugc nêu trong thông bâo tuyén dUng công chüc, viên chüc câc co quan Dàng,
M[t trfln Tô quôc và câc tô chr?c chfnh tri - xâ hQi tinh Hà Nam nâm2021 (cô phu luc 2
kèm theo).

* Cdc ifièu kiQn khdc theo yêu càu cüa v! trï dç tuyén

(l) Phâi cô chô ô ôn dinh t4i tinh Hà Nam.

(2) Eê dâm bâo công tâc phông chông dich bênh Covid-l9, giâm nguy co
Hy nhiêm dich bênh trên dla ban tinh khi tô chirc xét tuyén công chüc, viên chûc

^ 
À \. rv 7 I

yêu câu nguùi dàne § tuyên dUng phâi dâp tmg câc diêu kiÇn sau:

- Tai thùi diêm tham dg xét tuyén, không thuôc diÇn bât bu§c phâi câch ly
ho{c tp theo dôi sürc khôe tqi nhà, noi luu tru theo quy illnh cüa BQ Y té và chinh
quyèn dia phucrng.

- Trong vông 14 ngày truôc ngày xét tuyén, không luu tru hoflc làm viÇc t4i
khu v.uc câch ly y té ho4c khu v.uc phong tôa phông, chông dich Covid-lg, ho{c
noi dièu tri và chàm sôc bÇnh nhân Covid-l9.

- Dôi vôi thi sinh dén tu khu v.uc vung dô (câp dô 4), vung.cam (câp dô 3)

theo thông bâo cüa co quan cô thâm q,ryèn dia phuong, thi sinh phâi c6 két quâ xét

nghiÇrn âm tinh voi SARS -CoY-2 bà"g kÿ thuât RT-PCR do môt co sô y té Ari aièu

kiÇn xét nghiÇm trong vông 72 gttt tinh dén thoi <tiêm c6 m{t khi tham {r § xét

tuyên. ptii voi thi sinh dén tu khu v.uc vung vang (câp dç 2), vung xanh (câp dQ 1)

phâi cô két quâ xét nghiÇm test nhanh ktr,ârg nguyên âm tinh trong vông 72 giù tirth
dén thùi cliêm cô m{t kJri tham dU kÿ xét tuyên.

- Thpc hiÇn khai bâo y té và thuc hiên câc biÇn phâp 5K phông chông dlch

bênh trong su6t quâ trinh dg xét tuyên.

(3) E6i vôi nhûmg truôrng hçrp itàng § xét tuyên vào câc co quan tham mrru

giirp viÇc tinh üy, huyÇn üy, thi üy, thành üy, dang üy knôi tryc thuqc Tinh tty (câc

vi tri viQc làm là công chtirc làm nhiêm vq nghiên ctht, tham mru thuQc vàn phàng,

ban tô chtîc, ùy ban kiém ffa, ban tuyên gido, ban dôn vQn, ban nQi chinh) nguôi
dàng § xét tuyên phâi là dang viên Dang Công san ViÇt Nam.
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(a) ViÇc thâm dinh tiêu chuân chinh tr! sê dugc tién hanh truÔc khi ban hành

quyét ài"f, ,VAn dUng; truùng hçç, thi sinh dU xét tuyên vi ph4m tiêu chuân chinh

tri se không dugc công nhân két quâ trung tuyên.

(5) Dôi voi thi sinh không cô h§ Hrâu thuÙng tru t4i tinh Hà Nam, phâi cô

.* kéi f.ni o*g tuyên tàm viêc tai tinh Hà Nam trong thùi gian it nhât tà 05 nàm.

4. 1{hfmg ngmri sau tlây không iluqc tlàng § xét tuyên công chrfrc, üên chüc

- Không cu tru tai Viêt Nam.

- Uât hoflc bi han ché nàng luc hanh vi dân sg.

- Dang bi truy crîu trâch nhiÇm hinh sU; clang châp hành ho{c dâ châp hành

xong bfui ân, qoyét ilinh vè hinh sU cüa Tôa ân mà chua dugc xôa ân tich; dang bi

âp dUng biÇn phâp xü lÿ hanh chinh dua vào co sÔ chüa bênh, co sÔ giâo dçc.

- Dang trong thoi gian thi hành hÿ luât ,è Oang ho4c dang trong thÙi gian

xem xét thi hanh lcÿ luât vè Oang fuéu là c|âng viên).

5. S6 hrpmg chi tiêu tuyên rlqng công chûc, viên chûc bàng hinh thÉc xét tuyên

5.1. Chi tiêu tuyên dUng công chüc, viên chüc bà"g hinh thric xét tuyén:

Tông rô ZS chi tiêu; trong dô: 20 chi tiêu công chûc, 03 chi tiêu viên chüc.

5.2. Sô lugng cân xét tuyén theo ttmg v!tri viêc làm và tiêu chuân, «tièu kiên

clàng § xét tuyên ô nmg vi tri viêc làm (phu luc 2 kèm theo).

6. Dàng lcÿ xét tuyên công chrfrc, viên chûc

6.1. Hè so dàng § xét tuyén

- Nguü dàrrg § xét uyên công chtic, viên chüc nâm2021nQp phiéu ilàng ky
xét tuyén (theo mâu) tr.uc tiép t4i câc co quan cô nhu càu xét tuyén trong vông 30

. t Â ..
ngày kê tu ngày thông bâo tuyên dUng. Hô so ctàng ky xét tuyên phâi cluo. c công

chimg @ét vôi cdc vdn bàng, chicng chi, ch{eng nhqn clét twng uu tiên, bàng khen,

thé iîàng viên, quyét ilinh két nqp dâng viên...). Nguùi dàne § xét tuyên công

chüc, viên chüc phâi kê ktrai dày dü câc nôi dung trong Phiéu itüng h! dV tuyén
tinh dén thôi diêm nQp phiéu và chiu trâch nhiêm Aôi vOi câc ngi dung kê khai
trong phiéu.

- Ban sao bàng tôt nghiçp d4i hgc, câc vàn bàrrg, chimg chi, két quâ h9c tâp;

truèrng hçrp vàn bàrrg do co sô itào tpo nuôc ngoài câp phâi dugc công chimg dich
thuflt ra tiéng ViÇt, c6 công nhan van bàng cüa BQ Giâo dpc và Dào t4o.

- Bàt g khen, giây tù dugc co quan cô thâm quyèn công chimg ho{c chtmg
thgc chfmg minh dpt giâi câ nhân trong thùi gian h9c ô câp trung h9c phô thông
hoflc dai hqc dâp tmg câc quy dinh t?i khoan 1, Dièu 2, Nghi dinh sô

14012017/I§D-CP ngày O5ll2l2\l7 ciachinh phü vè chinh sâch thu hüt, t4o nguàn
can bQ tir sinh viên tôt nghiÇp xrât sâc, can bô khoa hgc trê.
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- Ban sao vàn bân chümg ntrân thuQc dOi tuqng uu tiên trong tuyên dUng

công chüc, viên chfrc fuéu cô).

- 04 ânh cü 4x6 chUp trong thoi gian 6 thâng trô lpi dày (phïa sau ghi rô hç
tên, ngày thdng nàm sinh), 03 bi thu cô drin tem và ghi rô si5 diên thoai, dla chi tiên
hÇ cüa thi sinh dg tuyén.

- Thé <Iatg viên hoflc quyét dinh két npp dang viên: Ei5i voi nhüne truong
hçrp ctàng ky dU thi vào câc co quan tham muu giüp viÇc tinh üy, huyÇn üy, thi üy,
thanh üy, «Iang üy knôi ff.uc thu§c Tinh tty (câc vi tri viÇc làm là công chtîc làm
nhiêm vq nghiên c*u, tham mtnt thuôc Vàn phàng, Ban Tô chirc, Ûy ban Kiém tra,
Ban Tuyên grdo, Ban Dân vQn, Ban Nçi chinh).

- Bân cam két khi trung tuyén sê làm viêc tai tinh Hà Nam thùi gian it nhât
là 05 nâm @éi voi thi sinh không cô hç khiiu thràng trü tqi tinh Hà Nam).

6.2. Quy ttinh vè dàng § xét tuyên

- Môi thi sinh chî dugc dàng § xét tuyên 01 vi trf viÇc làm tai 01 don v!.
Thi sinh dàng § xét tuyén tù 02 vi tri viêc làm trô lên së b! lo4i hè so xét tuyên.

- Khi nQp hà so, nguùi dàrrg § xét tuyén phâi xuât trinh ban gtic câc logi
vàn bturg, chimg chi. .. dé nguoi nhan hà so xét tuyên kiêm tra, dôi chiéu. Nguài
nhan hà so xét tuyên phâi cô giây tiép nhân hô so trao cho nguài dg tuyên cô dông
dâu treo cüa co quan tiép nhan hô so.

6.3. Thôi gian, dia itiêm nhân hô so dàng § xét tuyén

- Thü gian nhflr hô so: Trong vông 30 ngày t<ê tu ngày thông bâo tuyên dUng.

- Dia diém nhên hà so: Nguài tlàr,g ky dU tuyên nQp tryc tiép hô so dén câc

co quan cô nhu càu xét tuyên.

Sau khi tr.uc tiép nhan hà so dàng ky dU tuyên, câc co quan ban giao uè B*
-ÂTô chüc Tinh üy dê thâm ilinh bâo câo Thuôrng tr.uc Tinh üy.

- Uét thùi han quy itlnh không tiép nhan hà so bô sung.

7. Hinh thrfrc, nQi dung, thùi gian xét tuyên, quy tlinh uu tiên trong xét
tuyên; thùi gian, tlia tliêm xét tuyên; xâc ilinh nguùi trüng tuyên.

7.1. Hinh thûc, nQi dung, thü gian xét tuyên công chûc, viên chric

Xét tuyén công chüc, viên chirc dugc thgc hiÇn theo 2 vông nhu sau:

(1) Vông 1: Kiém tra dièu kiÇn dp tuyên tpi Phiéu i1àng ky dU tuyên theo
^ À r.^ , t À ,yêu câu cüa vi tri viÇc làm cân tuyên, xét kêt quâ hgc tfp và nghiên cûu hô so cüa

nguoi dp tuyên, néu dâp tmg eIü thi nguoi dp tuyén dugc tham dg vông 2.

(2) Vông 2: Phông vân ae kiém tra vè kién thric, kÿ nàng thUc thi công vç
cüa nguoi dg tuyén theo yêu càu cüa vi tri viÇc làm can tuyên. Thü gion phông
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vén 30 phüt (th{ sinh dç thi cô không qud 15 phüt chuân bi truôc khi phông viin).

(Không thUc hiên viÇc phüc khâo Aôi vOi két quâ phông vân tai vông 2).

- Thang diêm: 100 diém.

7.2. Quy dlnh uu tiên trong xét tuyén công chüc, viên chric

ThUc hiÇn nhu quy dinh uu tiên trong thi tuyên công chüc, viên chüc.

7.3. Thùi Bian, «Iia ctiêm xét tuyén và phuong thric

- Thü gian xét tuyén: Dtl kién trong Quÿ V2022 (tîry theo tinh hînh dich

bênh Covid-L9, Hçi dàn7 tuyén dung công chûc, viên chdcc së thông bdo thùi gian

cu thé sau).

- Eia diêm xét tuyên: T4i Ban Tô chûc Tinh üy Hà Nam.

7.4.Xâc dlnh nguài trüng tuyên trong § xét tuyén công chûc, viên chirc

Thgc hiÇn nhu xâc dlnh nguùi trung tuyén üong § thi tuyên công chüc,

viên chüc.

rv. TrrÀNlnr.,Âp H0roÔNc ruvrN DUNG cÔmc currc, wÊx crrrlc
Ban Thuôrng v.u Tinh üy thông ntrât ttrantr lAp 01 Hôi dông tuyên dgng <tôi

voi câ hinh thüc thi tuyên và hinh thüc xét tuyên công chüc, viên chric. ViÇc thành
lfp H§i dèng tuyên dUng công chüc, viên chûc dugc thgc hiÇn theo quy ilinh tai
Dièu 7 (FIôi <tèng tuyén dung công chric), Nghi dlnh sô L3812O2O/I{D-CP, ngày
27llll2}20 cüa Chinh phü vè tuyén dung, sü dgng và quan tÿ công chric.

v. DANH MIIC rAr r-,ryu rurÉN Dutyc cÔNc ctrtlc, vrÊN crrÛc
Danh mpc tài liÇu sü dung Aê tuyên dung công chûc, viên chüc câc co quan

Dâng, Mét trân Tô quôc và câc tô chric chinh tri - xâ hôi tinh Hà Nam, nâm 2021
dugc thông nhât ban hành (theo danh mqrc tqi phu luc 3).

vl.L-Ê PHi TIII TTIYÉN, xÉT TUYÉN

Thuc hiÇn theo Thông tu sô 22812016/TT-BTC ngày ll11112}16 cüa Bô Tài
chinh quy dinh müc thu, cné A9 thu, nQp, quan lÿ và sü dung phi tuyén dqng, dU thi
nâng ngpch, thàng hang công chûc, viên chûc (chi thu tQ ph{ ai* vdi nhîïng thi sinh
duqc HQi dông thi tuyén thông bdo dù ilièu kiên dtt thi; thi sinh nçp lê phi dç thi
truôc ngay thi theo quy ilinh).

vrr. TrrÔNcBÂo rcr euÂruvÉN DtrNc côNc crrLrc, wôN crnlc
1. D6i vtfiri thi tuyên công chrfrc, viên chûc

1.1. Sau khi hoan thanh viÇc châm thi vông 2 xong, tién hành thârn dinh'tiêu
chuân chinh tri dôi vor câcdôi tuqng du kién trung tuyén vào câc co quan tham muu
giürp viÇc tinh üy, huyÇn üy, th! üy, thành üy, clang üy khôi tryc thusc Tinh üy.
Thfun dinh tiêu chuân chinh tri xong, H§i <tàng tuyên dung phâi bâo câo nguùi
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dr.mg dàu co quan c6 thâm quyèn tuyên dung công chûc, viên chric xem xét, phê

duyÇt két quâ tuyén dung.

1.2. Trong thoi hAn 10 ngày ké ttr ngày cô quyét clinh phê duyÇt két quâ tuyén

dprg, HQi dàng tuyén dUng phâi thông bâo công khai rên trang thông tin diÇn tu
hoflc công thông tin diÇn tu cüa cû quan cô thâm quyèn tuyên dung công chirc và
güi thông bâo công nhen két quâ trung tuyén bàrrg vàn ban toi nguoi dg tuyên theo

dia chi mà nguü dg tuyén dâ tlàng ky. Nôi dung thông bâo phâi ghi rô thài hen
,A

nguoi trung tuyên phâi dên co quan cô thâm quyên tuyên dUng dê hoan thiÇn hô so

tuyên dung.

2. D6i vôi xét tuyên công chûc, viên chûc

2.1. Sau khi hoan thanh viÇc châm thi vông 2 xong,tién hanh thâm dinh tiêu
chuân chinh üi dôi vot câc dôi tr:qng du kién trûng t yêr, vào câc co quan tham muu
giüp viÇc tinh üy, huyÇn üy, thi üy, thanh üy, dang üy khôi @c thuQc Tinh üy. Thâm

dinh tiêu chuân chfnh fi xong, Hqi dàng toyê, dung phâi bâo câo nguü itune dàu co

quan cô thâm qryèn tuyén dung công chüc xem xét, phê duyÇt két quâ tuyêr, dung.

2.2. Trong thü han 30 ngày té tu ngày cô quyét <Iinh tuyên dung, nguü
trung tuyén phâi dén co quan, tô chüc, don vi nhan viÇc, tnr truong hçp quÉt dinh

tuyên dung quy dlnh thü han khâc. Truôrng hqp nguoi dugc tuyén dung cô lÿ do

chinh drâng mà không tfré aén nhân viÇc thi phâi làm don xin gia hqrr tnrôc kùi két

thüc thùi h4n nêu trên güi co quan, tô chüc, don v! c6 nhu càu tuyên dUng. Thü gian

gia h4n không quâ 30 ngày kê ù ngày hét thùi han nhan viÇc.

YIII. CÂC BTIOC TIÉN TTÀNTT

1. Càn cir vào chi tiêu biên ché, nhu càu tuyên dung và vi tri viÇc làrn cüa

câc co guffi, dcm v!, Ban Tô chric Tinh üy tông hçp chi tiêu tuyên dUng và nganh

dào tpo phù hçrp vôi vitri viÇc là'rn, bâo câo Thuôrng tr.uc Tinh üy quyét dinh.

2. Ban Thuong vu Tinh üy ban hanh Ké hopch tuyén dung công chüc, viên

chirc co quan D*rg, MTTQ và câc tô chüc chinh tri - xâ hQi tinh nâm2021

3. Thành lfp H§i dàng và h9p Hôi dông tuyên dung công chüc, viên chric

tinh dé phân công nhiÇm vp cho câc thà:h viên cüa HQi dàng.

4. Thông bâo tuyén dUng công chürc, viên chüc trên Bâo Hà Nam, Dài phât

thanh truyèn hinh tinh, công thông tin diÇn tü, dông thoi niêm yét *rang bâo tai trg

sô câc co quan, don vi cô nhu càu tuyén dung.

5. Thông bâo két quâ thi và niêm yéttai co quan, don v!.

6. I.Ihen phüc ûa bài thi châm nhât sau 15 ngày té tu ngày thông bâo két qua thi.

7. Hap H§i clông dé công nhân két quâ trung tuyên, tông két rut kinh
nghiÇm bâo câo Thuèrng tryc Tinh üy kÿ quyét dinh tuyên {rng.
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DL rô cnÛc rnÿc Hrr&N

1. Hôi eông tuyên dung công chric, viên chüc: Cô trâch nhiÇm tô chric §
thi tuyên, xét tuyén công chüc, viên chric theo Ké hopch này.

2. BanTô chric Tinh üy: L,à co quan thuong tr.uc cüa Hôi dàng toyên dUng

công chüc, viên chirc c6 trâch nhiÇm grup Hôi dàng tuyén dUng công chüc, viên chirc:

- Tham muu, trinh Thuorrg tr.uc Tinh üy quyét dinh thành lfp HQi dông

tuyên dung công chirc, viên chüc; Ban Giâm sât § tuyên dung công chric, viên

chüc theo quy dinh cüa phâp luflt.

- Tô chûc thu, nh{n hà sq tông hçrp trinh H§i clàng tuyên dung công chrîc, viên

chûc phê duyÇt danh sâch nhüng nguü tIü cïièu kiên dU tuyê, công chirc, viên chric.

- Thông bâo công ktrai nhu càu tuyên dung công chirc, viên chrîc trên

phuong tiÇn thông tin dai chüng.

- Chuân bi danh mgc tài liêu môn thi nghiÇp qr chuyên nganh.

- Hqp itàng voi Hsc viên Chinh tr! Khu vpc I mQt sô nQi dung Aê tô chüc §
thi tuyên, xét tuyên công chirc, viên chirc (cô hqp dàng cu thé).

- Phôi hqp vôi Ban Thuùng v.u câc huyÇn, thi üy, thanh ity, câc co quan cô

liên quan chuân b! câc nQi dung cüa § thi tuyên công chrîc theo dirng quy dinh;

dâm bâo kÿ thi dugc tô chrîc thrrc hiÇn nghiêm tüc, công khai, công bà.rg và dring
quy dlnh cüa phâp luft.

- Thârn dlnh tiêu chuân chinh tri theo quy ttinh aôi voi dôi tuqng dâ trung

tuyên theo quy dinh.

3. Vàn phông Tinh üy chü tri và phOi trçp vôi Ban Tô chüc Tinh üy, sô Tài
chinh dU trù kinh phi thi tuyén bâo câo Thuèrng truc Tinh üy xem xét quyét dinh.

4. Tinh doàur: Tiép nhan hô so dàng ky du tuyên và tô chüc so tuyên Aôi vOi

câc dôi tuqng dàng § thi tuyén vào câc co quan tinh doan, thà,nh doà,n, th! doàn,

huyÇn doan theo thông bâo t<ét tuan t4i hQi nghi giao ban Thuôrng tryc Tinh üy
ngày lll5l202l.

5. Thü truong câc co guffi, don vi: nô tri bô phan tiép nhpn hà so; thâm
dinh hà so dy tuyén và chiu trlich nhiêm truôc Ban Thuôrng vp Tinh üy viÇc thâm
dinh hà so. Dè xuât danh muc tài liÇu môn thi nghiÇp vg chuyên ngàurh, cü cân bÇ

tham gia H§i dông tuyên dwrg, câc b§ phân giüp viÇc cüa HQi dông tuyén dgng và
câc nQi d.rrg khâc theo yêu càu cüa HQi dàng tuyén dung công chüc, viên chrîc.

Niêm yét công khai thông bâo t yên dung công chric, viên chûc t4i try sô co quan,

don v!. Thuc hiên châm dnt hçp dàng rheo Nghi dinh sô oÿzoo0^rD-cp ngày
lTlll/2000 cüa Chinh phü truôc thùi diêm tô chirc lcÿ thi tuyén, xét tuyén công
chüc, viên chüc.
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6. Ban Tô chirc Tinh üy phôi hçrp vôi phân hiÇu truôrng D4i hqc Su ph4m Hà
Nôi tei tinh Hà Nam: Chuân bf phông làm viêc cüa HQi dông thi, câc phông thi, b6

tri phông mây tinh và dôi ngü can bQ phgc vU viêc tô chüc thi trâc nghiÇm trên
mây tinh và câc dièu kiÇn càn thiét khâc phuc vr; cho viêc tô chric lcÿ thi theo yêu

càu cüa HQi dàng tuyên dung công chüc, viên chüc.

7. Công ty DiÇn lgc Hà Nam chi d4o EiÇn tgc thanh pnô ffni Lÿ khâo sât

thgc dia, xây dpg phuong an (cô tînh dén phuong dn dùng mdy phdt diên) dâlrrr

bâo nguèn diÇn luoi thông sui5t trong nhüng ngày diên ra kÿ thi tuyên dung công

chirc, viên chfrc.

8. Công an tinh: C6 trâch nhiÇm dâm bâo công tâc anninh, trât t.u Aê tô chrîc

thanh công kÿ thi tuyên dUng công chûc, viên chfrc nâm2021.

9. Sô Y té: Chü tri phôi trçp bti tri lgc lugng y si, bâc si dê phpc vu ky thi và

huong dân triên khai công tâc phông, ch6ng dich Covid-lg dàm bâo an toan cho kÿ
thi theo quy dinh.

10. Bâo Hà Nam, Dài Phât thanh truyèn hinh tinh, Công Thông tin diÇn tü
tinh: Cô trâch nhiÇm tuyên truyèn Ké ho4ch này dê nguài c6 nhu càu dàng ky dU

thi biét dê dang kÿ dy thi./.

T/M BArr THIIONG VU
THIJ

- HQc viÇn Chinh triKhu Wc I,
- Câc ban ttang Tinh ùy,
- Câc thanh viên Hôi.dông tuyên dgng,
Ban Giâm s6t kÿ tuyên dpng,
- MïfQ và câc tô chüc chinh ti - xâ h§i tinh,
- BTV câc huyên, thiüy, thành üy,
- Dang üy khÇi doanh nghiÇp tinh,
- Eang üy khôi câc co quan tinh;
- Bâo HàNam, Truong Chinh tritinh,
- công an tinh, sô Y té, Dài PTTH tinh,
Công ty DiÇn lpc HàNam,
Phân hiÇu truùng DH Su pharn Hà Nôi,
- Luu Vàn phông Tinh ùy.

I (Dê bdo cdo)

Th! Thüy

Noi nhân.
- Ban Tô chüc Trung uong,
- Ban Thuùng vg Tinh ùy,





rlNrr ûv
TUYEN DUNG CONG

(Yêu càu, tlièu kiÇn, s6

G HINH THTIC THI TUYÉN
cüa tring vi tri viÇc làm cq thô)

TT
Co'quan, ilo'n vi/

Phông, Ban càn tuyén
Vi tri viÇc làm càn tuyén

Sô

lu'-crng

can
tuyên

Ngành dào t4o càn tuyên

I Vàn phông Tinh üy 8

Phông Kinh té - xâ hôi, Vàn
phông Tinh ùy

Chuyên viên vè vàn phông câp üy J
Tài chinh ngân hàng ho4c Luft
kinh ré hoàc Kinh té

2
Phông Tông hqp, Vàn phông

Tinh ùy
Chuyên viên vè vàn phông câp riy I

Xâ hQi hgc ho[c Khoa hgc quân
lÿ hoflc Luft,luât kinh té

J
Phông Tàichinh, ké toân, Vàn
phông Tinh üy

Ké toân 2

Ké toân hoac Ké toân kiêm toân
hoflc Tài chinh - Ké toân ho4c

Tài chinh - Ngân hàng

4
Phông Ccr yéu-Công nghe

thông tin, Vàn phông Tinh üy
Chuyên viên Công nghÇ thông tin I

Công nghÇ thông tin ho{c Tin
hgc hoflc Tin hgc üng dgng ho4c

Kÿ thuflt m?ng

5
Phông Quân tri, Vàn phông

Tinh ùy
Chuyên viên quân tr! I

Quân tri kinh doanh ho{c Quân
tri nhân h;c hoàc Quân Iÿ, phât
trién nhân lgc

II Ban Tô chric Tinh üy I

I
Phông Tông h9p - Chinh sâch,

Ban Tô chûc Tinh üy

Chuyên viên vè Tô chûc xây dgng Dâng

GànS ho, p chinh sdch, fièn luong)
I Ké toân hoàc Kiém toân

Cn quan Ûy ban Kiêm tra Tinh üy I

Phông NghiÇp vp - tông hsp,
Co quan Üy ban Kiêm tra Tinh
ùy

Kiêm tra viên (àm công tdc kiiim tra kinh té,

tài chinh)
I Ké toân hoêc Ké toân công

IV Ban Tuyên giâo Tinh üy 3

I
Phông Khoa giâo - Tông hgp,

Ban Tuyên giâo Tinh üy

Clruyên viên vè công tâc tuyên giâo (chuyên

viên theo dôi, thtim ctinh cdc tlè dn liên quan

dén linh vrc khoa hçc)

I
Luft kinh té hoac Quân tri-
Lu4t

2

Phông Tuyên truyèn - Bâo chi -

Xuât bàn, Ban Tuyên giâo Tinh
ùy

Clruyên viên vè công tâc tuyên giâo (chuyên

viên quàn tr! mqng kiêm lÿ thuSl viên cdc

kênh thông tin ban Chi dqo 35 tinh)
I

Tin hgc rfrng dgng ho{c Mçng
mây tinh và truyèn thông dü
liÇu

3
Phông Lÿ lufn chinh tri - Lich
sù, Ban Tuyên giâo Tinh ùy

Chuyên viên vè công tâc tuyên giâo (chuyên

viên theo dôi công tdc giàng dqy lÿ luôn chinh

tri)
1

Quân tri- Lu$t hoflc Luft kinh
.t
te

I

III

I
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v

2

VI

2

VII

.,

3

4

5

6

S6

luqng
can

tuyên

Ngành dào tgo càn tuyênCo quan, tlon vi/
Phông, Ban càn tuyên

V! trf viÇc làrn càn tuyên

Ban Dân vfn Tinh üy 2

Công tâc xâ hQi hoàc Chinh tri
hqc

I
Phông Tông hqp - Tôn giâo,

Ban Dân vfn Tinh ùy

Chuyên viên vè công tâc dân vfn (theo dôi,

tham mru và công tdc tôn gido)

I Bâo hiêm ho{c Công tâc xâ hôi

À^
viên vê công tâc dân vân (theo dôi

tham mtruvà công tdc dôn vân khôi MnQ,
cdc cloàn thë chtnh tri - xd hôi và hQi quàn

chûns)

Chuyên

Phông NghiÇp vg công tâc dân

vfn, Ban Dân vfn Tinh üy

Ban Nôi chinh Tinh üy )

Clruyên viên vè công tâc nôi chinh (chuyên

viên tham mtru tông hqp xü lÿ don, thu)
I

Cfr nhân luft ho{c Cü nhân

quân tÿ nhà nuôc

Phông theo dôi công tâc n§i
chinh và câi câch tu phâp, Ban

NQi chinh Tinh ùy

I Cü nhân luit
Phông theo dôi công tâc phông

ch6ng tham nhüng, Ban NQi

chinh Tinh ùy

Chuyên viên công tâc phông, ch6ng tham

nhüng

Co quan Ûy ban MTTQ tinh 6

Ké toân hoflc Kinh té Gintr té
ilôi ngo4i)

Vàn phông, co quan Ûy ban

Màt trân Tô qu6c tinh

À^
Chuyên viên vê công tâc m{t trfln (thrc hiên

công tdc thiing kê, tiing h.op và tham mnt
công tdc tliii ngoqi nhân dôn)

I

Vàn phông, co quan Üy ban

Màt trân Tô qu6c tinh
Công nghê thông tin I

Tin hgc ûng dgng hoflc Khoa
hqc mây tinh

Ban Dân chü - Phâp luft, co
quan Üy ban M[t trfn Tô qu6c

tinh

Chuyên viên vè công tâc mât hên (tham mmt
giài quyét don thr khiéu nqi té cdo và tiép
công dân và tông h.op, gidm sdt viQc giài quyét

ÿ kién, kién nghi cùa cti tri)

I
Luât kinh té hoec Xây dung
Dâng, chinh quyèn và nhà nuûc

Ban Dân chù - Phâp luât, co
quan Üy ban M[t trfn Tô qu6c

tinh

Chuyên viên vè công tâc mflt trfn (tham mtru

hoqt dông thanh tra nhôn dôn, gidm sdt ctàu ttr
cùa cQng dông)

I
Tài chinh - ngân hàng ho4c

Quân lÿ xây dr;ng

Ban Phong trào, co quan Ûy
ban Màt trân Tô qu6c tinh

Chuyên viên vè công tâc màt trfn (tham mmt
trièn khai cuôc vdn tlông "Toàn dôn doàn két
xay dtng nông thôn mûi, dô thi vàn minh" và

công tdc phôt tqp vtîi cdc sô, ban, ngành)

I
Tràng trgt ho[c Khoa hgc môi
truùng

Ban Phong trào, co quan Üy
ban M[t trên Tô quric tinh

Chuyên viên vè công tâc mft trfn (tham mru
triên khai cuQc vân,l\ng "Ngrài ViQt Nam ru
tiên dîmg hàng ViQt Nam" và công nâc tôn

sido)

1

Tài chinh ngân hàng hoàc Tôn
giâo

HQi Liên hiÇp Phrt nfr tinh 3

Vàn plrông, HôiLiên hi§p Phrr

nü tinh

Chuyên viên Vàn thu - Luu trir (tham *ru vè

công tdc vàn thr - lru trfr, sr dltng phàn mèm

bdo câo thông kê)

I
Công nghê thông tin ho{c Vàn
thu - luu trü

vuI



TT
Co'quan, tlon v!/

Phông, Ban càn tuyén
V! tri viÇc làm càn tuyén

sô
luqng
can

tuyên

Ngành dào t4o càn tuyên

2
Ban Tô chüc, HQi Liên hiÇp

Php nü tinh

Chuyên viên vè côngtâc h§i php nû (tham

mtru c§ng tdc hd trq phu nir khûi nghiQp, tQp

hqp thu hüt hai viên phy nîr)

I
Khoa hgc cây trông ho{c Tôn
giâo hgc

l Ban Phong trào, H§i Liên hiÇp

Phg nü tinh

Chuyên viên công tâc hôi phg nü (tham muu
^:công tdc tuyên truyên, vQn ilQng, hô trq phtt

nû phdt trién rcàn diQn, xay dtrng gia dînh
hqnh phüc)

I Kinh té hoflc Công tâc xâ hQi

tx Tinh doàn thanh niên 10

I
Vàn phông, ccl quan Tinh tloàn

thanh niên

Chuyên viên vè công tâc cloàn thanh nièn (phyt

trdch'ûng hqp, thi ilua khen thrûng, hành

chinh, quàn tr! vàn phàng)
I

Chinh tri hgc ho4c Xây dr;ng
Dâng và chfnh qryèn nhà nuôc
ho4c khoa hgc mrly tinh

2
Vàn phông, co quan Tinh <loàn

thanh niên
Chuyên viên vè vân thu - luu trü I

Vàn thu - luu trü hoàc Luât
kinh té

3
Ban Phong trào, co quan Tinh
tloàn thanh niên

À^
Chuyên viên vê công tâc Doàn thanh niên
(phqt trdch xay dçrng nông thôn môi, ilô thi vàn

minh, cdc công trînh thanh niên; hoqt dSng

cùa thanh niên nông thôn, công nhdn, tlô thi,

công chûc, viên chuc)

2

Kÿ su § thu$t xây dçng công

trinh giao thông ho{c Bâo vÇ

thçc v$t

4
Ban Phong trào, co quan Tinh
doàn thanh niên

Chuyên viên vè công tâc Doàn thanh niên
(pha ftdch công tdc doàn kû ûp hqp thanh

niên; phong trào thành thanh niên khoi
-:.nghiQp, ilôi môi sdng tqo, khûi nghiQp lQp

nghiQp cho thanh niên; phy trdch vàn phông
hô îq thanh niên khoi nghiQp)

2
Kÿ su kÿ thu$t co diÇn tû hoâc

Quân trikinh doanh

5
Ban Xây dr,rng doàn, co quan

Tinh iloàn thanh niên

Chuyên viên vè công tâc doàn thanh niên (ph1t

trdch công tdc tuyên truyàn giao d7tc trong hQ

thông doàn; công tdc û chtrc xây dltng doàn

và công tdc cdn bQ co quan tinh doàn; công, ,.:
tdc kiêm tra, gidm sdt cùa tô chuc tloàn)

2 Luft ho4c Quân tri nhân lçc

6

Trung tâm ho4t dQng thanh

thiéu nhi, c0 quan Tinh tloàn

thanh niên

Ké toân I
Ké toân hoàc Tài chinh - ngân
hàng

7
Ban Thanh thiéu nhi truông
hqc

Chuyên viên vè công tâc Doàn thanh niên
(phqt trdch công tdc cloàn, dçi truàng hpc;

^)công tdc tuyên truyên, gido d4c, phô biên

phdp luQt; gido dltc truyèn thông, lich suvdn
hôa; kÿ nàng thqrc hành xd hQi cho thanh thiéu
nhi khiii rruàng hçc)

I
Luât ho4c Quân lÿ vàn hôa ho{c
Công tâc xâ hQi

')
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x

2

3

5

6

4

XI

2

3

4

XII

XIII

2

V! tri viÇc làm càn tuyên

Sô

lugng
can

tuyên

Ngành ilào tqo càn tuyên
Co quan, tlon v!/

Phông, Ban càn tuyên

HQi Nông dân tinh 4

Ban Xây dpg h§i, H§i Nông
dân tinh

Chuyên viên vè công tâc hQi nông dàn (àm
công tâc kièm ta, gidm sat)

I Quân tr!kinh doanh ho4c Nông

nghi§p

I
Khoa hgc môi truùng hoàc Ké
toân

Ban Kinh té- xâ h§i và hô trq
nông dân, HQi Nông dân tinh

Chuyên viên vè công tac hQi nông dàn (àm
công tâc vè quàn lÿ quy hà trq nông dôn)

Ban Kinh té - xâ hôivà hô tro
nông dân, HQiNông dân tinh

Chuyên viên vè công tâc hôi nông dàn (àm
công tâc vè t i tod, nghiQp ÿu çttû hd trq nông
dân)

I
Ké toân ho{c Khoa hgc môi
truùng hoàc tràng trgt

Vàn phông, HQiNông dân tinh
Chuyên viên vè công tâc h§i nông dàn (àm
công tdc vè tàng hqp)

1 Nông nghiêp ho{c Ké toân

Liên tloàn Lao tlQng 7

Ban chinlr sâch phâp luflt và

quan hÇ lao tl§ng, Liên tloàn

Lao tlQng tinh
Chuyên viên vè công tâc công tloàn 2

Kÿ su bâo hQ lao rlQng hoàc Bâo
. .l
nrem xa hor

Ban Tô chric - kiêm tra, Liên
doàn Lao clQng tinh

Chuyên viên vè công tâc công tloàn 1
Ké toân ho{c Quân tri kinh
doanh

Ban Tuyên giâo - nü công, Liên
doàn Lao tlQng tinh

Chuyên viên vè công tâc công <loàn I
Luft ho{c Luft thucrng m4i
quoc te

Vàn phông, Liên tloàn Lao
tl§ng tinh

Chuyên viên vè tài chinh công tloàn I Ké toân hoàc Tài chfnh

Công doàn câc khu công

nghiÇp tinh, Liên doàn Lao
dôns tinh

À^
Chuyên viên vê công tâc công tloàn 1

Quân tri kinh doanh hoÉc Ké
toân

Liên tloàn lao tlQng thành ph6

Phü Lÿ
Chuyên viên vè tài chinh công doàn I Ké toân hoàc Tài chinh

Dâng ûy t<h6i câc co quan tinh I

Vàn phông, Dâng üy khôi câc

co quan tinh
Chuyên viên vè vàn phông câp üy I Ké toân ho{c Luit

Dâng liy Khôi doanh nghiÇp tinh 2

Ban Tô chûc, Dâng ùy khôi
doanlr nghiÇp tinh

Chuyên viên vè tô chric xây dung dâng I
Cfr nhân ké toân hoàc cri nhân
xây dçng dâng và chinh quyèn
nhà nuôc

Vàn phông, Dâng üy kh6i
doanh nghiÇp tinh

Ké toân I
Cù nhân ké toân hoàc cü nhân
tài chinh ngân hàng



I

TT Co quan, tlon v!/
Phông, Ban càn tuyên

V! trf viêc làm càn tuyên

Sô

lugng
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can

tuyén

Ngành dào tqo càn tuyên

xIv Truùng Chinh tri tinh 8

Khoa Nhà nuôc và phâp luat,
truong Chfnh tri tinh

Giâng viên I
Cû nhân Luât kinh té hoSc cû
nhân hành chinh hgc

2
Khoa Lÿ lu4n co sq truùng
Chinh tritinh Giâng viên J

Cir nhân triét hgc ho{c cü nhân'
chinh tri hgc - chuyên ngành su
phem triét hgc hoflc cfr nhân
kinh té

Khoa Xây dpg Eâng, truùng
Chinh tritinh Giâng viên 2

Cû nhân Lich sfr hoàc crfr nhân
chinh tri hgc ho{c cû nhân
chinh tri hgc - chuyên ngành
giâo dgc chfnh tri

4

Phông tô chric, hành chinh,
thông tin, tu liÇu, truông Chinh
tri tinh

Công nghÇ thông tin I
Kÿ su khoa hgc mây tinh ho[c
Công nghÇ phàn mèm

5

Phông quân lÿ dào t4o và
nghiên cüru khoa hgc, truùng
Chfnh tritinh

Chuyên viên quân lÿ <tào t4o, bôi duông I
Cû nhân quân lÿ nhà nuôc ho{c
Cû nhân hành chinh hoc

xv Thành üy Phü Lÿ 5

Vàn phông, Thành üy Phü Lÿ
Chuyên viên vè công tâc Vàn phông câp üy
(công tdc quàn tr! và quàn lÿ tài sàn)

1
Quân tri kinh doanh hoac Tô
chirc và quân Iÿ nhân lgc

Ban Tuyên giâo, Thanh ùy Phü
Lÿ

Chuyên viên vè công tâc Tuyên giérc (công tdc
soqn thào lich stt dàng bQ thanh phé)

I Lich sû Dâng hoflc Llch sfr

3
HQi nông dân thành pn6 fntr
Lÿ

Chuyên viên vè côngtâc hÇi nông dàn (công

tdc qudn lÿ hôt)
I Quân lÿ nhà nuôc ho4c Ngôn

ngü hgc

4 Thành doàn Phù Lÿ
Chuyên viên vê công tâc tloan thanh niên
(công tdc quàn lÿ thanh niên, hoqt dQng thiéu
nhi)

I Lich sr? ho{c Lu$t

5
Co quan Üy ban Mët trân Tô
qu6c thành pn6 rnt qi

Chuyên viên vè công tâc m{t tr{n (chtryên

viên dân ch{t, phdp luQt, tuyên giâo)
I Ké toân ho{c vàn hgc

xvI Thi ûy Duy Tiên 13

I Vàn phông, Thiüy Duy Tiên Công nghÇ thông tin I
Công nghÇ thông tin ho{c DiÇn
(thiét bi iliÇn - iliÇn tir)

2 Vàn phông, Thi üy Duy Tiên
Chuyên viên công tâc Vàn phông (chuyên viên

tiing hqp công tâc ddng, MTTQ cdc ctoàn thé
...)

I
Luflt kinh té, hành chfnh ho{c

Quân tri kinh doanh hoëc Ké
toân

5

I

^t

3

2



TT
Co quan, don v!/

Phông, Ban càn tuyên
V! tri viÇc làm càn tuyén

S6

luflrg
càn

tuyên

Ngành tlào tgo càn tuyên

3 Ban Tô chric, Thi ùy Duy Tiên

Chuyên viên vè công tâc tô chûc xây dpg
dàng (nghiQp v1t công tdc TCCSD, thi dua
khen thrùng; nghiQp vy dàng viên và co sû d*
liQu dàng viên; nghiQp vqt công tdc ttj chûc bê

mdy công tdc cdn bç)

3
Lu$t ho{c Hành chinh hgc hoflc

DiÇn (thiét bi iliÇn - ili§n tr?)

4 Ban Dân vfln, Thi üy Duy Tiên Chuyên viên làm công tâc dân vQn I
Công tâc xâ hQi hoâc Hành
chinh hgc hoflc Luflt

5
Ban Tuyên giâo, Thiüy Duy
Tiên

Chuyên viên làm công tâc tuyê,n gién (phiii
hqp thwc hiQn nghiQp'vq công tdc tuyên

tuyèn, khoa gido trên Website cùa thi xd)
I

Công tâc xâ hQi ho[c Công nghÇ

thông tin

6 H§iNông dân thixâ Duy Tiên
Chuyên viên công tâc hQi nông dân (nrc tiép
tuyên truyèn, chuyén giao fién bO KHKT...
tting hqp bdo cdo và công tdc vàn phàng)

I
Khoa hgc cây trông ho{c Công
tâc xâ hQi hoac Hành chinh hgc

7
Hôi Cuu chién binh thixâ Duy
Tiên

Chuyên viên công tâc HOi cUu chién binh
(arc tiép làm công tdc vàn phông, Àng hqp,

thanh todn)
I

Lu$t hoflc Lu$t kinh té, hành
chinh

8 TlriDoàn Duy Tiên

Chuyên viên làm công tâc tloàn thanh niên

(công rdc iloàn - hôi LHTNW và mû rSng mrtt
trqn tdp hqp ttoàn kiit thanh niên; công tdc ilpi
TNTP HCMvà cdc lrcqt ctQng thiéu nhi và làm
công tdc vàn phông, thanh todn, tiing hqp)

2

Khoa hgc cây tràng ho{c Su
ph?m § thu$.t hoàc Ké toân
hoflc Quân trikinh doanh

9
Trung tâm Chinh tri thi xâ Duy
Tiên

Giâng viên Trung tâm chinh tri $httc hiên
giàng dqy và môt sii nhiêm vrt khdc do gidm
iliic phân công; phqt tydch ké odn - hành
chinh)

2

Quân tri kinh doanh ho{c Giâo
dgc chinh tr!hoflc Ké toân ho6c

Chinh tri hgc ho{c Su ph4m kÿ
thu$t

XVII HuyÇn üy Binh Lgc t2

I
Vàn phông, HuyÇn ùy Binh
Luc

Chuyên viên Vàn phông câp ùy (theo dôi công
tâc tiing hqp)

I
Su phSm Ngii vàn hoqc Su
phtm ViÇt Nam hgc

2
Vàn phông, HuyÇn ùy Binh
Luc

Chuyên viên Công rrghÇ thông tin I
Kÿ su tin hgc hoflc Kÿ thu$t
m?ng

3
Ban Tuyên giâo, HuyÇn üy
Binh Lgc

Chuyên viên vè công tâc tuyên giâo (theo dôi
công tdc chinh tri ta tuûng, biên soqn lich su
diaphwng)

I
Chinh tri hqc hoflc Xây dçng
Dâng và Chfnh quyèn nhà nuôc

4
Ban Tuyên giâo, HuyÇn üy
Binh Lpc

Chuyên viên vè công tâc tuyên giâo (công tdc
khoa gido, lÿ luân chinh tri)

I
Su phçm giâo dgc chinh tri-
Ban Kinh té chfnh tri hoàc
Ngôn ngii hqc

5
Ban Dân vfn, HuyÇn üy Binh
Luc

Chuyên viên vè công tâc dân v4n (theo dôi
công tdc tuyên tntye)n và thtrc hiQn qtty ché
dôn chù à co sô)

I
Su phçm lich sri - Giâo dgc
qudc phông hoàc Su ph4m Ngü
vàn

A



TT Co quan, don vi/
Phông, Ban càn tuyén

V! tri viÇc làm càn tuyén

s6
Iugng
can

tuyén

Ngành dào t4o càn tuyén

6
Co quan Üy ban Mât trân Tô
quôc huyÇn Binh Luc

:.^(ihuyên viên vê công tâc m{t trân (theo dôi
công tdc îuyên truyèn, phàn biçn xd hOi)

I Xâ hQi hgc ho{c Lich sù

7
Co quan Üy ban Mpt tr4n Tô
quôc huyên Binh Lr.rc

À^
Chuyên viên vê công tâc màt trfln (theo dôi
công tdc hành chïnh, quÿ nguùi nghèo)

1
Quân lÿ nhà nurfc ho[c Kinh té
phât triôn

Huyên tloàn Binh Luc

:^
C'huyên viên vê công tâc tloàn thanh niên
(theo dôi công tdc tuyên truyèn phdp luQt

thanh thiéu niên và công tdc tlQi)

I Luit ho4c Công tâc thanh niên

9 HuyÇn tloàr Binh Luc
Chuyên viên vè công tâc tïoàn thanh niên
(theo dôi công tdc phdt fién cdc û chûc
doàn, ctQi, hQi và phdt fièn thanh niên)

I Quân trinhân h;c ho4c Dào t4o
và phât triên

r0
Hqi Liên hiÇp Php nü huyÇn

Binh Luc

Chuyên viên vè công tâc h§i php nir (theo dôi
công tdc vfln clpng phu nîr xây dttng gia dinh
hanh phüc, công tdc theo dôi tông hqp viin try
thdc ngôn hàng chinh sdch xd hçi-q$ h6 trq
vay von

I
Kinh té nông nghiÇp và phât
trién nông thôn ho4c Lich sür

HôiNông dân huyên Binh Lpc
Chuyên viên công tâc hôi nông dân (theo dôi
côngtdc tuyên truyàn, huong dôn fip huiin kÿ
thuQt sàn ,uât nông nghiQp cho nông dôn)

I
Khoa hgc cây tràng ho{c Bâo vÇ

thgc v$t

12 HQi Nông dân huyên Binh Lpc

Chuyên viên công tâc h§i nông dân (theo dôi:,:
công tdc tông hqp, vôn ùy thdc ngôn hàng

chinh sdch xd hpi - quÿ h6 trq nông dân vay

von)

I
Ké toân ho4c Kinh té tài nguyên
thiên nhiên

XVIII HuyÇn üy Lÿ Nhân 16

I Vàn phông, HuyÇn üy Lÿ Nhân
Chuyên viên vè vàn phông câp riy (theo dôi,

tlnm.mru tiing hqp vè ttinn é1
I

Ké toân hoàc Tài chinh - ngân
hàng

2 Vàn phông, HuyÇn üy Lÿ Nhân
Chuyên viên vè vàn phông câp ùy (theo dôi,

tlnm muu tiing h.op vè vàn hôa xd hQi)
I

Vàn hgc ho{c Quân lÿ nhà
nuôc

3
Ban Tô chuc, HuyÇn ity Lÿ
Nhân

Chuyên viên vè tô chric xây dgng tlang
(rtghiQp vy vè ô chûc, bp mdy và công tdc cdn

ba)

I
Kinh té- c/n kinh té chinh tri
ho{c Xây dçng Dâng và Chinh
qryèo nhà nuôc

4
Ban Tô chüc, HuyÇn try Lÿ
Nhân

Chuyên viên vè tô chûc xây dgng tlâng;^
OghiQp vu vê công tâc dàng viên)

I Quân lÿ nhà nuôc ho{c Quân
tri nhân lgc

5
Ban Tuyên giâo, HuyÇn ùy Lÿ
Nhân

Chuyên viên vè công tâc Tuyên giâo (nghiQp

vy vè gido duc lÿ tuqn chinh tri)
I

Ngü vàn hoâc Giâo dgc chinh
tri

6
Ban Tuyên giâo, HuyÇn ùy Lÿ
Nhân

Chuyên viên vè công tâc Tuyên giâo (nghiQp

vu công tdc tuyên truyèn chù truong, itùng
lôi cùa Ddng, chinh sôch, phdp luQt cùa Nhà
rurôc vè phdt trién kinh é - xd hçi)

I Quân tri kinh doanh ho[c Quân
lÿ kinh doanh

.7

8

ll
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Ngành dào t4o càn tuyên

Sô

lu'q'ng

tuyên
canVi tri viÇc: làm càn tuyênCo quan, don v!/

Phông, Ban càn tuyén

I
Ké toân hofc Quân lÿ kinh
doanh

Kiêm tra viên (công tdc kiém ffa, gidm sdt vè

linh vqrc kinh té)
Co quan Üy ban Kiém tra,

HuyÇn üy Lÿ Nhân

Ngii vàn ho[c Công tâc xâ hQiICo quan Üy ban Mât trân Tô
qu6c huyÇn Lÿ Nhân

Chuyên viên vè công tâc mflt tr4n (theo dôi vè

công tâc dân chù, phâp IuQt, tuyên gido)

1
Quân tÿ dât tlai hoflc Xây dgng
Dâng và chinh quyèn nhà nuôc

Co quan Üy ban Mét trân Tô
quôc huyÇn Lÿ Nhân

Chuyên viên vè côn51tâc mflt trfn (theo dôi vè

công tâc phong trào, tôn gido)

I
Công tâc xâ hQi hoàc Xây dyng
Dâng và chinh quyèn nhà nuôc

H§i Liên hiÇp Phu nü huyÇn Lÿ
Nhân

Chuyên viên vè công tâc hôi phu nû (công tdc

tuyên truyèn, vQn tî\ng phy nir phdt trién rcàn

diQn, xây dçng gia dinh hqnh phüc)

Chuyên viên vè công tâc hôi nông dàn (công

tdc phât trièn cdc mô hinh kinh é, quàn lÿ quÿ

h6 trq nông dôn, dlch vq h6 ffq nông dân)

I
Ké toân hoàc Quân lÿ kinh
doanh

H§i Nông dân huyÇn Lÿ Nhân

Chuyên viên công tâc HQi cyu chién binh
(công tdc tô chûc xây dçng hQi; công tdc hd
trq cw chién binh vay vén phdt triën kinh té)

I Ngii vàn ho{c Ké toân
Hôi Cuu chién binh huyÇn Lÿ
Nhân

Chuyên viên công tâc tloàn thanh niên (công

tdc iloàn, thanh niêrt phdt trtén ktnh té, phiii
),7

hqp quàn lÿ nguôn vôn try thdc)

I
Kinh té ho{c Kinh té 6cntr té
d6i ngo4i)

HuyÇn <loàn Lÿ Nhân

HuyÇn tloàn Lÿ Nhân

Chuyên viên công tâc doàn thanh niên (công

tàc hôi liên hiêp thanh niên và mo rSng mfrt

trqn tflp hqp doàn kû thanh niên)

1

Xây dr;ng Dâng và chinh quyèn

nhà nuûc ho4c Khoa hgc quân
Iÿ

HuyÇn tloàn Lÿ Nhân

Chuyên viên công tiic ttoàn thanhniên (công

tdc dôi thiéu niên tiên phong nA Chi l,ttnh và
cdc hoqt tlông thiéu nhi)

I
Xây dgng Dâng và chinh quyèn
nhà nuôc hoflc Quân ty Oât aai

Trung tâm chinh tri huyÇn Lÿ
Nhân

Giâng viên I
Giâo dgc chinh trihoflc Ngü
vàn

HuyÇn uy Kim Bâng 5

Vàn phông, HuyÇn ùy Kim
Bâng

Chuyên viên vè Vàn phông câp üy I
Công nghê thông tin hoqc Quân
tri vàn phông

Vàn phông, Huyên üy Kim
Bàng

Chuyên viên vè Vàn phông câp üy (tham mru
ông hqp ,è ltnh vrc kinh é, xay drng co bàn)

I
Kÿ thuft công trinh xây dgng
ho4c Xây dr5ng dân dgng và
công nghiÇp

Ûy ban Kiém tra, HuyÇn üy
Kim Bang

Kiém tra viên (tham mnt kièm ffa, gidm sû vè

linh vçc kinh é, giao thông, xay dtrnç)
I

Xây dgng càu duùng ho{c Lu$t
kinh té

HuyÇn iloàn Kim Bàng
Chuyên viên vè công tâc cloàn thanh niên
(tham mru công tdc'tuyên truyèn, gido d4c
thanh niên)

1

Cû nhân bâo chi ho4c Luft
hành chinh

H§i Nông dân huyên Kim Bâng
Chuyên viên vè công tâc hôi nông dàn (tham

mru công tdc quàn lÿ qrry, vén hôi nông dôn;
ké nanl

I
Tài chinh - ngân hàng hoàc

Luât kinh té ho4c Ké toân



TT Co quan, do.n v!/
Phông, Ban càn tuyén Vi tri viÇc làm càn tuyên

Sô

luqng
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tuyén

Ngành dào t4o càn tuyên

xx HuyÇn üy Thanh Liêm

Vàn phông câp ùy và chinh
quyèn huyÇn Thanh Liêrn

Chuyên viên vàn phông câp üry (àm nhiQm v1t

tham mru, tiing hqp vè kinh é - xd hôi)
té hoac Ké to:in - Kiérn

toân

12

I
I

2
Vàn phông câp üy và chinh
quyèn huyÇn Thanh Liêm

Ké toân. I
Ké toân hoflc Ké toân - Kiém
toân

3
Vàn phông câp riy và chinh
quyèn huyên Thanh Liêm

Công nghÇ thông tin I
Công ngh§ iliÇn tri'- viên thông
hoflc Công nghÇ thông tin

4
Ban Tô chûc, HuyÇn üy Thanh
Liêm

Chuyênviênvê@
dàng (tham mru theo dôi, ông hqp vè chïnh
sdch can bô)

I
Kinh té hoac Ké toân - Kiêm
toân

5
Ban Tô chûc, HuyÇn üy Thanh
Liêm

Chuyên viên vê công tâc tô chûc xây dyng
iiing (tham muu quàn lÿ co sû dû tiQu dàng
yiên)

I
Công nghÇ thông tin ho{c Công
nghÇ tliÇn trfr - viên thông

6
Ban Dân vân, HuyÇn ùy Thanh

Liêm

Clruyên viên vè công tâc dân vfn (thuc hiçn
công tdc xay drng chïnh quyèn, thàm dinh,
thàm ta cdc ctè dn, dç dn liên quan dén quyèn

làm chù cùa nhân dân và công tdc dân vQn

cùa HDND, UBND huyçn)

I

Xây dçng dân dgng và công
nghiÇp ho{c Môi truùng dô thi
và khu công nghiÇp

7
Co quan Üy ban Mat trân Tô
quôc huyÇn Thanh Liêm

Chuyên viên vè công tâc màt trfln (thrc hiên

ccic phong trào, phdp luQt và tôn gido)
I

Kÿ thuit môi truùng hoflc Môi
truùng rIô thivà khu công
nghiÇp

8 HuyÇn iloàn Thanh Liêm

Chuyên viên vê công tâc tloàn thanh niên
(thtrc hiên công tdc tuyên nuyèn, vQn itQng

doàn viên thanh niên khdi nghiQp phdt mèn
kinh é bèn vrrns)

I
Quân lÿ tài nguyên và môi
truùng hoëc Môi truùng dô th!
và khu công nghiÇp

9
HÇi Nông dân huyÇn Thanh

Liêm

Clruyên viên vè công tâc hQi nông dàn (thrc
hiQn công tdc vdn dçnq hai viên; gidm sdt và

phàn biQn xd hçi aiii vOi hoqt dQng cùa cdc

phông, ban chuyên môn...)

I
Bâo chi hoflc Kinh té nông
nghiÇp

l0
Hôi Cuu chién binh huyÇn

Thanh Liêm

Chuyên viên hôi Cyu chién binh (àm nhiQm

vu gidm sdt và phàn biQn xd hQi, công tdc

phong trào, vQn dQng hQi viên)

I
Giâo dgc công dân hoflc Truyèn
thông da phuong tiÇn

ll Trung târn chinh tri huyÇn

Thanh Liêm
Giâng viên I

Chinh tr! hgc - chuyên ngành
su ph4m triét hgc hoëc Triét
hoc

12
Trung tâm chinh tri huyÇn

Thanh Liêm
Giâng viên I

Ké toân hoac Ké toân - Kiêm
toân

I
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Co quan, don vi/

Phông, Ban càn xét tuyén
Vi tri viÇc làm càn xét tuyên
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can
xét

tuyên

Ngành dào tgo càn xét tuyên

Phông Tông hgp, Vàn phông Tinh
ùy

Chuyên viên vè vàn phông câp ùy 2

Tài chinh ngân hàng ho{c Ké toân
hofc Lu$t hoàc Lu$t kinh té hoâc

Kinh té dàu tu ho[c Kinh té ho4c

Quân tr!kinh doanh

2
Phông Kinh té - Xa hoi, Vàn
phông Tinh ùy

Chuyên viên vè vàn phông câp üy I

Tài chinh ngân hàng hoàc Ké toân
hoflc Lu$t hof,c LuQt kinh té ho4c

Kinh té dàu tu hoêc Kinh té ho6c

Quân trikinh doanh

J
Phông Tô chric cân bô, Ban Tô
chric Tinh ùy

Chuyên viên vè Tô chüc xây dyng Eang I Quân tr! nhân lgc ho{c LuQt

4

Phông Theo dôi công tâc nQi chinh
và cài câch tu phâp, Ban N§i chinh
Tinh üy

Chuyên viên vè công tâc nqi chinh 1 Cü nhân luQt

5
Vàn phông, HQi Liên hiÇp Phg nü
tinh

Chuyên viên vè công tâc hôi phU nü I Luflt

6

Ban Chinh sâch Phâp lu$t và Quan
hÇ lao dÇng, Liên cloàn Lao tlQng

tinh
Chuyên viên vè công tâc Công doàn 2 Kÿ su Bâo hQ lao ttQng

7
Ban Tuyên giâo Nü công, Liên
doàn Lao d§ng tinh

Chuyên viên vè công tâc Công doàn I Luft

8
Ban Tuyên giâo HuyÇn ùy Kim
Bàng

Chuyên viên vè công tâc Tuyên giâo I Su ph4m lich sû

9 Ban Tô chric Huyên ùy Lÿ Nhân Chuyên viên vè Tô chric xây dgng Dàng I
Xây dyng ilâng và chinh quyèn nhà
nuôc

t0 Vàn phông HuyÇn üy Lÿ Nhân Chuyên viên vè vàn phông câp üy I Lu{t hành chinh

II Trung tâm chinh tri huyÇn Lÿ
Nhân

Giàng viên I Giâo dgc chinh tri

12 Ban Tô chuc HuyÇn ùy Binh Lpc Chuyên viên vè Tô chric xây dpg Dàng I
Xây dgng tlâng và chlnh quyèn nhà
nuûc

I

I
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t4

t5
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t7

l8

t9
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Co'quan, tlon v!/
Phông, Ban càn xét tuyén

Vi tri viêc làm càn xét tuyén

Sô

lu'g'ng
À

can

xét
tuyên

Ngành dào t4o càn xét tuyên

Ban Dân vfn HuyÇn üy Blnh Lgc Chuyên viên vè công tâc dlin vfn I Xâ hQi hgc

Vàn phông Thi ùy Duy Tiên Chuyên viên vè vàn phông câp üy I
Tài chlnh - ngân hàng (tài chinh
doanh nghiÇp)

Üy ban Kiêm tra Thiüy Duy Tiên Kiêm tra viên I Lu$t

Ban Tuyên giâo Thi ùy Duy Tiên Chuyên viên vè công tâc tuyên giâo I Chinh trihgc

Üy ban Kiêm tra HuyÇn üy Thanh

Liêm
Kièm tra viên I

Tài chlnh - Ngân hàng hofc Tài
chinh - Ké toân

Vân phông câp ùy và chinh quyèn

huyÇn Thanh Liêm
Chuyên viên vè công tâc vàn phông câp ùy I

Kÿ thu$t xây dg'ng công trinh giao

thông ho{c Thûy lq'i

Chuyên viên vè công tâc tu;rên giâo I
Xây dgng Dâng chinh quyèn Nhà
nufc hoflc Quan hÇ công chüng

Ban Tuyên giâo Dâng ùy Khôi
doanh nghiÇp tinh

I Công nghÇ thông tinPhông Bâo tliên tu, Bâo Hà Nam Công nghÇ thông tin (Kÿ su tin hqc phlt trâch Web)

I
Hành chfnh công ho{c câc ngành vè

luf t
Khoa Nhà nuôc phâp luft, Truùng
Chinh tri

Giàng viên

,)



uôN
ON THI

G1 )rÿ ruyËN DLiNG côNc cÂc CO QUANDÀNG,
MAr rnÂN rô euôc vÀ cÂc rÔ cnUc cnimr rRI - xÂ Hôl

rimr uÀ NAM, NÀvt zozt

I. D6i v6,i tuyên dBng công chrfrc

1. Hién phâp nuôc Công hôa xâ hôi chü nghia ViÇt Nam ngày 28/lLt20t3
(Chucmg I, II, V, VI, VII, Vm, IX)

2.LuQt Cân b0, công chüc ngày l3llll2008.
3. Lu4t süa dôi, bô sung môt s6 dièu cüa Lugt can bQ, công chüc và Luft viên

chfrc ngày 25llll20l9.
4.LuQgTô chirc chinh quyèn dla phuong ngày 19/6/2015 (Chuong I, Chuong

II (Muc 1,2).

5. LuQt süa dôi, bô sung môt sô dièu cüa Luat Tô chüc Chinh phü và Luât Tô
chric chinh quyèn dla phuong ngày 22/lLl2O19 (Khoan I dén Khoan 9 và Khoan 16,

Dièu 2)

6. Nghi itinh sô 13812020^ID-CP ngày 27lll/2020 cüa Chinh phü quy dinh vè
tuyên dung, sü dpng và qufur lÿ công chric.

7. Quy dlnh sô 24-QEÆW, ngày 3O/7 l2OZl cüa Ban Châp hanh Trung uong
vè ttri hành Dièu lÇ Dâng.

8. Huong dân sô 0I-HD/TW, ngày 28l9t2\2l cüa Ban Bf thu huong dân mQt

sô vân dè cu thê thi hanh Dièu lÇ Dang.

9.Nghi quyét s6 O+-NQ/DH, ngày 22lgl2o2ovè oai hQi d?i biêu Dang bQ tinh
Hà Nam mn tfui XX, nhiêm § 2020-2025.

II. E6i vcri tuyên dBng viên chrfrc

l. Luât Viên chüc, ngày l5llll20l0.
2.Lugtsë: sztzotglQHl4, cüa Chü tlch Qutic hôi vè süa dôi, bô sungmôt s6

dièu cüa LuQt crtn bQ, công chüc và Lupt viên chrîc.

3. Luât Tô chûc chinh quyèn ilia phuong ngày 191612015 (Chuong I, Chuong
II (Mpc 1,2), Chuong III (Mpc 3)

a. Ngh[ ttinh sô ll5l2O2O^ID-CP, ngày 25lgl2)20 cüa Chinh phü quy ttinh vè

tuyên dung, sü dpng và quân lÿ viên chûc;

5. Quy dinh sô }4-QD1TW, ngày 30l7l2\2l cüa Ban Châp hanh Trung uong
vè thi hành Dièu lÇ Eâng.
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6. Huong dân sti 01-HD/T\!', ngày 28l9l2\2t cüa Ban Bi thu huong dân môt
sO vân dè cp tfrê ttri hành Dièu lÇ Dang.

7. Chithi sô 2f.-CTfTW, ng,ry OglO2/2018 cüa Ban Bf thu vè tiép tpc dôi môi,
nâng cao chât lugng, hiÇu quâ hqc tfp, nghiên ctm, vfn dUng và phât riên chü nghia
Mâc - Lê nin, tu tuong Hô Cfri Minh trong tinh hinh môi.

8.Nghi quyét sô O+-Nq DIH,,ngày 221912020 vè oai hôi dai biêu Dâng bô tinh
Hà Nam mn tfrt )O(, nhiêm § 2020-2025.
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DAIYH MUC TAI LIEU ON TT{I

ruôNNcruÊ. p W cuuyÊNNcÀmr ryôNc z)
rÿ ruvÉN DUNG côNc cHUc, vrÊN cmrc cÂc co euAN EÂNG,

uÀr rnÂNr rô euôc vÀ cÂc rô cmlc cuixs rRI - xÂ nôl
rixg gÀ Nau, NÀtvt 2ozl

I. Vi trf chuyên viên vè Vàr, phông câp üy và v! tri Quân tri
l. Quy ttinh sô 4}-QDTW, ngày 0311012016 cüa Ban Bi thu vè nhiêm vB và

quan hÇ công tâc ctnthuong tryc tinh üy, thanh üy.

Z.LudtKé toân sô SSlZOt5/QHl3 nsày 2}ltll20l5.
3. Nghi clinh sô 165/2017ÀIE-CP, ngày 3lll2/2017 cûa Chfnh phü vè Quy

dinh viÇc quân lÿ, sü dUng tài san tpi co quan Eang Công san ViÇt Nam.

!. Quv dinh sô 09-QDA/PTW, ngày 221912017 cua Vàn phông Trung uong
Dang vè mQt sti ché dô chi tiêu ho4t dông cùacâctinh üy, thanh @c thuQc Trung uong.

5. Quyét <tinh sô 283-QDA/PTW, ngày 2710212018 cùa Vàn phông Trung
uong Dâng vè viÇc thgc hiÇn cné Aô ké toân aOi vOi câc co guffi, don vi hanh chinh
sg nghiÇp cüa Dâng.

6. Quy <tinh sô 202-QETV/, ngày 02l8l2}l9 cüa Ban Bf thu vè chirc ,tog,
À'

nhiêm vp, quyên hqn và môi quan hÇ công tâc cüa câp üy, ban thuôrng W, thuômg
,A"AI^tryc cap uy cap nuyçn;

7. Quy dinh sô 75-QD/TW, ngày 081312017 cûaBan Bi thu vè cné a9 bâo câo

Ba Chfnh tri, Ban Bi thu.

8. Quy dinh sô 217-QE/TW, ngày OZIOI/2020 cùa Ban Bi thu vè viÇc güi,
nhân vàn ban diÇn tü trên m4ng thông tin diên ro.ng cüa Eang và trên mAng Internet.

9. Nghf dinh sô 2612020/ND-CP, ngày 28102/2020 cüa Chinh phü quy ttinh chi
tiét mQt s6 eiè, cüa Lu$t Bâo vÇ bi mat Nhà nuôc.

10. Huong dân sô 26-IDNPTW, ngày 081612017 cüa Vàn phông Trung uong
Eang vè công tâc phgc vu hôi nghi ban châp hành, ban thuèrng vç tinh üy, thanh ùy.

I 1. Huong dân sô }2-IDNPTW, ngày 2213t2017 cüa Vàn phông Trung uoxg
vè ban hành mQt sô vàn bân cûa câc co quan lânh dpo ilang câp tinh, thanh phti.

12. Chtrc nàng, nhiÇm W, tô chüc b§ mây, biên ché cüa Vàn phông Tinh üy
(duqc quy illnh tqi Quy dinh sé 14-QD|/TW, ngày 25/7/2018 cûa Ban Bï thttvè chûc
nàng, nhiQm vq, quyèn hqn, tô ch*c bQ mdy co quan chuyên trdch tham mru, Stüp
viêc tinh uÿ, thành ûy).

13. Nghi quyét sô o+-NqlOH, ngày 22l9l2o2o vè oai hôi dai biêu Dang bQ

tinh Hà Nam nn tfrt XX, nhiêm § 2020-2025.

14.Bâo câo sô 425-BC1TU, ngày 07lgl2\20 cüa Tinh uÿ Hà Nam vè bâo câo

chinh üi cüa Ban Châp hành Dang bO tinh khôa xlx trinh Dai hôi dai biêu Eang bô
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tinh lân thü )OÇ nhiÇm kÿ 2020-2025.

15. Quy <tinh sô 446-QD1TU, ngày lgll2/2017 cûaTinh üy HàNam uè quy
dinh môt sti ché <1ô chi ho4t dQng cüa câc huyÇn üy, thành üy, ctang üy Khiii câc co
quan tinh và Dang üy Khôi Doanh nghiÇp tinh.

16. Nghi quyiét sô oslzotT^lQ-rDND, ngày lg/7l2oI7 cüa Hôi ctàng nhân dân

tinh Hà Nam vè Quy clinh ché dQ c(tng tac phf, 
"fré 

aO h§i nghi, cné Aq chi tiép khâch
-t,ilôi voi câc ccy guffi, don vi sü dçng ngân sâch Nhà nuôc fên dia ban tinh Hà Nam.

U. Vi tri chuyên viên vè công tâctô chûc xây dgng Eâng

1. Quy dinh sô 24-QD/TW, ngày 3\l7l2\2l cüa Ban Châp hành Trung uong
vè tt i hành Eièu lÇ Dang.

2. Huong dân sô 0l-I{D/T\\', ngày 28lgl2o2l cüa Ban Bf thu huorg dân mQt

so vân dè cs thê thi hành Dièu lÇ Dâng.

3.Nghi quyét sô tS-NqlfW, ngày 25ll\l20l7 cûaHôi nghi tan tfrt sâu Ban
Châp hanh Trung uong Dang khôa XII mQt sô vân <fè tiép tuc ilôi môi, sâp xép tô
chüc b§ mây cüa hÇ thông chinh tritinh ggn, ho4t dông hiÇu lgc, hiÇu quâ.

4. Nghi quyét sO ZO-Nq/TW, ngày lgl5l2}l8 cüa Hôi nehi Èn thü bây Ban
Châp hành Trung uorrg Dâng khôa XII vè tgp trung xây dpg dQi ngü crin bô câc câp,
nhât tà câp chién lugc, ttü phâm chât, nàng lgc và uy tin ngang tam nniêm vu.

5. Hudrng dân sô 09-HD/B'[CTW, ngày 051612017 cüa Ban Tô chûc Trung
À r.^

uong vê nghiÇp vg công tac dang viên.

6. Chüc ntog, nhiêm vq, tô chirc bQ mây, biên ché cüa Ban Tô chüc (tlrqc quy
ttinh tqi Quy i\lnh té Ol-}Oi/TW', ngoy 25/7/2018 cùa Ban Bi thu vè chrîc nàng,
nhiêm r1r, qttyèn hgn, tô chûc bQ nüy co quan chuyên trdch tham mttu, giûp viQc tinh
uÿ, thành ùy).

7. Chuong trinh hành dqng sO S+-Cf rlTIJ,ngày 3lt0ll20l8 cüa Ban Thuôrng
vu Tinh üy vè thgc hiÇn câc Ngh! quyét HQi ngh! Trung ngh! Trung uong 6 khôa XII
cüa Dang.

8. Chuong trinh hanh dông s6 OZ-CfrfiU, ngày lglT/2018 cüa Ban Thuèrng
vu Tinh üy vè thçc hiÇn câc Nghi quyét HQi ngh! Trung uoïrg 7 ldtôaXII cüa Dâng-.

9. Nghi quyét sO OS-Nqm-1, ngày l\l5l202l cüa Ban Thuèmg vu Tinh üy vè
nâng cao chât lugng sinh hopt chi bq.

ru. Vi trf chuyên viên vè công tâc Tuyên giâo

1.Nghi quyét sO:Z-Nq/TW, ngày 0gtl)l20l4 cûaBa Chinh tr! vè công tâclÿ
lu4n và ttinh huong nghiên crîu dén nàm 2030.

. 2;Ké ho4ch sO t+-rcffW', ngày 25l3l2}lg cüa Ban Bf thu vè thpc hiÇn Nghi
quyet sO :S-NqnW cua BQ Chinh tfiktrôa )flI vè Ëng cuôrng bâo vÇ nèn tang tu tuong
cua Dang, dâu tranh phan bâc câcquan iliém sai trâi, ttt Ai"À trong tinh hinh moi.

3. Chi thi sô ZO-CfffW, ng,ày l8l0ll20l8 cüa Ban Bi thu vè tiép tsc ràng cuùng,
nâng cao chât luqng nghiên ciru, biên soill, tuyên truyèn, giâo duc lich sü Dârrg.

4. Chi thi sô à3-CT1TW, ngày OglOZl20l8 cüa Ban Bi thu vè tiép tpc dôi môi,
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nâng cao chât luÇmg, hiÇu quâ hgc tfp, nghiên ciru, vgn dung và phât triên chü nghia
Mâc - Lê nin, tu tuong Hô Chi Minh trong tinh hinh môi.

5. Quyét dinh sô 238-QD/TW, ngày 3019/2020 cüa Ban Bi thu ban hanh Quy
ché phôi hçrp giü ban tuyên giâo câc câp vôi co quan nhà nuôc cùng câp trong viÇc
thuc thi phâp lupt, triên khai ké hopch phât triên kinh té - xâ h§i, giâi quyét câc vân dè
nôi c6m, nhân dân quan tâm.

6. Két luan sô 5l-KL/TW, ngày 3}l5l20lg cüa Ban Bi thu vè tiép tuc thuc
hiÇn Ngh! quyét Hôi nghi Trung ucrng 8 khôa XI vè aôi mOi càn ban, toan diên giâo
dgc và dào t4o dâp tmg yêu càu công nehiêp hôa, hiÇn dai hôa trong «Iièu kiÇn kinh é
thitruong ttlnh huong xâ hQi chü nghia và hçi nhâp quôc té.

7. Chtrc rtog, nhiÇm vU, tô chüc b§ mây, biên ché cüa Ban Tuyên giin (cîuqc
quy itlnh tqi Quy dinh sé 74-QD|/TW, ngày 25/7/2018 cùa Ban Bi thuvè chtîc ndng,

a.^ : '
nhiÇm vq, quyên hqn, tô chdrc bQ mdy co quan chuyên tràch tham mtru, giüpviÇc tînh
uÿ, thành ùy).

8. Chi thi sô l8-CT/TU, ngày 0614/2018 cüa Ban Thuùng 4r Tinh üy vè nâng
cao chât luqng, hiêu quâ công tâc hgc tQp, qurln triçt, triên khai thlrc hiên chi thi, nghi
quyét cüa Dang trong tinh hinh môi.

9. Quyét dinh sô 244-QEÏJ, ngày 0811112016 cüa Ban Thuùng w Tinh üy ban
hanh QuV .hé ptrOi hqp công tâc grffaBan Tuyen giâo Tinh üy voi UBND tinh, câc

huyç, üy, thành üy, dâng üy tr.uc thuQc; câc sô, ngà,nh, don vi trong linh v.uc khoa giâo.

10. Ngh! quyét sO O+-NqÆU, ngày 06131202l cüa Ban Thuong vU Tïnh üy vè
tàng cuùng sg lânh d4o cüa Dâng AOi voi công tâc tu tuong trong tinh hinh môi.

ry. V! tri kiêm tra viên

1. Quy dinh sô }}-QD1TW, ngày 28/712021 cüa Ban Châp hành Trung uong
quy dlnh vè công tâc kiêm tra, giâm sât và kÿ luat cüa Dang;

2. Quy dinh sô 13-QE/UBKTTTV, ngày l8/g/2}Ig cüa Üy ban Kiêm tra Trung
uong vè tiép nhân, xü 1ÿ don thu, tiép dang viên và công dân.

3. Quy trinh giâi quyét khiéu nai ky luat ilang aôi vcri dang viên ban hanh kèm
theo Quyét aion sO t tgS-QDruBKTT\M, ngày 1116/2019 cüa Üy ban Kiém tra
Trung uong.

4. Quy ctinh s6 195-QDÆV/, ngày l8l6l2}tg cüa Ban Bi thu vè chi d4o cüa üy
ban kiêm tra câp trên dôi vôi üy ban kiém tra câp duôi trong công tâc kiêm ffa, giâm
sât và § luft cüa Dang.

5. Chüc ,fog, nhiêm vu, tô chfic bQ mây, biên ché cüa co quan Üy ban Kiêm
tra (duqc quy tllnh tqi Quy dinh sd T4-QD|/TW, ngày 25/7/2015 cùa Ban Bi thuvè
chürc ndng, nhiêm uq, qryèn hqn, tô chûc bQ mdy co quan chuyên trâch tham mtîu,
giüp viQc tïnh uy, thành ùy).

6. Quy ché sô O3-QC/TU, ngày L5llOl2O21 cüa Ban Châp hành Eang b9 tinh
ban hanh Quy ché làm viÇc cüa Ûy ban Kiêm tra Tinh uÿ kh6a )OÇ nhiêm §
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2020-2025

7. Quy <tinh sô 37-QD/TV/, ngày 2511012021 cüa Ban Châp hanh Trung uong

vè nnfmg dièu dang viên không clugc làm.

8.Quy rtinh sô O2-QEruBKTTU, ngày O3l4l2O20 cüa Uÿ ban Kiêm tra Tinh
uÿ Quy ttinh tiép nhân, xü lÿ dcrn thu, tiép itang viên và công dân cüa Ûy ban Kiém
tra Tinh üy.

9. Quy ché sô 26-QDICQUBKTTU, ngày 22lOLl2O21 cüa Uÿ ban Kiêm tra
Tinh uÿ ban hành Quy ché làm viÇc cüa Co quan Uÿ ban Kiém tra Tinh uÿ.

V. Vi trf chuyên viên vè công tâc dân vfn
1. Két luân sô tz}-KLlTW, ngày 0710112016 cüa Bô Chinh tri vè tiép tsc itây

mQû, nâng cao chât lugng, hiÇu quâ viÇc xây dung và thgc hiÇn quy cfré aan chü ô
co sô.

Z.«étluên sô lL4-l<LlTW, ngày 141712015 cüa Ban Bi thu vè nâng cao hiÇu

quâ công tâc dân vfn cüa co quiln nhà nuôc câc câp.

3. Quyét dinh sô 217-QDITW, ngày l2ll2l2}l3 cüa Bô Chinh tri vè viÇc ban

hanh Quy ché giâm sât và phan biên xâ hQi cüa MTTQ ViÇt Nam và câc doan thê

chinh tr! - xâ hQi.

4. Quyét dinh sô 218-QD/TW, ngày 1211212013 cùa Bô Chinh tri ban hành

quy etlnh vè viêc MTTQ Viêt Nam, câc doàn thé chinh tri - xâ hgi và nhân dân tham
gia g6p ÿ xày dUng Dârrg, xây dpg chinh quyèn.

5. Quy ttinh sô 124-QDftW, ngày 02l\2l2Tl8 cüa Ban Bf thu Quy dinh vè
giâm sât cüa MTTQ ViÇt Nam, câc tô chric chinh tri - xâ hQi và nhân dân dôi vôi viêc
tu duông, rèn tuyÇn dpo dric, tOi sOng cüa nguùi tl,mg dàu, ctln bô chü chtit và crân bQ,

dang viên.

6. Chûc rtog, nhiÇm vU, tô chüc bQ mây, biên ché cüa Ban Dân vpn (thryc quy
dinh tqi Quy dlnh té Ol-}Oi/TW, ngày 25/7/2018 cria Ban Bi thu vè chtîc ndng,

,.A .: ,

nhtÇm vy, quyên hqn, tô chdcc bQ mây co quqn chuyên trdch tham muu, giüp viQc tînh
uÿ, thành try).

7. Chrthi sô 05-CT/TU, ngày 05/712011 cüa Ban Thuôrng vr,r Tinh üy vè teng
cuôrng sg lânh dpo cüa câc câp üy dang eOi vOi công tâc tôn giâo.

8. Chi thi sô 04-CT/TU, ngày 061412016 cüa Ban Thuong W Tinh üy vè nâng
cao chât luo,ng thyc hiÇn quy ché dân chü ô co sfl dâp rmg yêu càu trong tinh hinh moi.

9. Ké ho4ch sô OZ-fffrgCE, ngày I4lOll2O21 cüa Ban Chi d4o vè thgc hiÇn
phong trào thi dua "Dân vgn khéo" giai dop 2021- 2025.

10. Huong dân sô }z-lJf,,lBCE, ngày 271412020 cüa Ban Chi dpo vè xây dUng
mô hinh, dién hinh "Dân vfln khéo".

VI. Chuyên viên vè công tâc nQi chinh

l. Chi thi sô 35-CTÆT[/, ngày 261512014 cùa BQ Chinh tri vè tàng cuùng sg

I
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lânh d4o cüa Dang aOi vOi công tactiép công dân và giâi quyét khiéu n4i, t6 câo.

2. Quy ilinh sô I l-QDi/TW, ngày lSlOZl2Otg cüa Bô Chinh tri Quy dinh trâch
nhiÇm cüa nguùi dw,g «Iàu câp üy trong viÇc tiép dân, dôi tho4i tr.uc tiép voi dân và
xü lÿ nhüng phan ânh, kién ngh! cüa dân.

3. Chrîc ntog, nhiÇm vp, tô chric b§ mây, biên ché cüa Ban N§i chinh (cluqc
quy cîinh tqi Quy dinh sé 04-8Di/TW, ngày 25/7/2018 cùa Ban Bi thuvè chürc nàng,
nhiQmrr,,, quyèn hqn, tô chûc bQ mdy co quan chuyên tréch tham müu, giüpviQc tinh
uÿ, thành ùy).

4. Thông tri sô z7-'ffn[J, ngày O7l4l2O15 cùa Ban Thuong W Tinh üy vè
tàng cuôrng sg lânh dpo cüa câc câpüy dâng Aôi voi công tâc thi hanh fu dân sç trên
dla ban tinh.

5. Chi thi sô LT-CT|TU, ngày 3)l7l2}l8 cüa Ban Thuômg vu Tinh üy vè teng
cuôrng sU lânh d4o cüa câc câpüy «tang trong viÇc nâng cao hiÇu quâ tô chûc thi hành,
theo dôi tinh hinh thi hanh phâp lu$t trên dia ban tinh.

6. Chi thi sô zl-CTlTU, ngày 25l5l2}l8 cüa Ban Thuèrng vu Tinh üy vè tàng
cuèrng sU lânh d4o cüa câc câp üy dâng trong công tâc phông, ch6ng tç nan xâ hQi

trên dla ban tinh.

7. Chi thi rô l7-CTffIJ, ngày 22l3l2}l8 cüa Ban Thuong vu Tinh üy vè teng
cuôrng sU lânh dpo cùa câc câpüy dang trong viÇc nâng cao chât lugng xét xü câc vg rân.

8. Chi thi sô 01-CT/TU, ngày 0l/1212020 cüa Ban Thuèmg vç Tinh üy vè tàng
cuômg sU lânh d4o cüa câc câp üy dang AOi vOi công tâc tiép công dân và giâi quyét
khiéu nai, tô câo.

9. Quy ilinh sô 144-QD/TU, ngày O4lO2l2O2l cüa Ban Thuùng vu Tinh üy vè
tiép nhfln, xü lÿ don thu, tiép dâng viên và công dân.

VII. Chuyên viên vè công tâc phông, ch6ng tham nhfing

l. Luât phông, chông tham nhüng sé; X1ZOLS/QH14 cüa Chü tich Quôc hqi.

2. Chithi sô 5O-CT/TW, ngày 07ll2l2Tl5 cüa Bô Chinh tri vè tàng cuôrng sg
lânh d4o cüa Dang aôi vOi công tâc phâthiÇn, xü lÿ vu viêc, vu rân tham nhüng.

3. Chi thi sô l}-CTlTU, ngày 22l3l2Tt7 ciaBan Thuôrng vu Tinh üy vè tang

cuèrng sU lânh d4o cüa câc câp üy Dâng Aôi voi ho4t dQng thanh tra viÇc châp hành
câc quy ttinh phâp luQt trên clia bàn tinh.

4. Chi thi sô 27-CTTW, ngày l}l}ll2}lg cüa BO Chinh tri Chi thi vè tàng
cuôrng sg lânh d4o cüa Dang AOi vOi công tâcbâovÇ nguùi phât hiÇn,t6 giâc,nguü
dâu tranh chông tham nhüng, lâng phi, tiêu cyc.

S. fét luan sô IO-KL/TW, ngày 26112120t6 cüa Bô Chinh tri vè viÇc tiép tpc
thgc hiÇn Nghi quyét Trung uûrrg 3 kh6a X vè tàrig cuôrng sU lânh d4o cüa Dang ctôi

vôi công tâc phông, ch6ng tham nhüng, lâng phi.

6. Chric ,tog, nhiÇm vU, tô chüc bQ mây, biên ché cüa Ban Nôi chinh (iluqc
quy ilinh tqi Qtry dinh sô T4-QD|/TW, ngày 25/7/2018 cùa Ban Bï thuvè chûc ndng,

:,
nhiQm v1t, quyên hqn, tô chûc bQ mdy co quan chuyên trdch tham müu, girip viÇc tïnh
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uÿ, thành ûy).

7.Kého4ch sO:Z-ffVfU, ngày 27l4l2Tl7 cüa Ban Thuong vç Tinh üy vè

thgc hiÇn «ét tuen sô t O-ft/TW cüa Bô Chinh tri vè viÇc tiép tpc thgc hiÇn Nghi
quyét Trung uong 3 khôa X vè tàng cuôrng sg lânh dpo cüa Dane aOi voi công tâc

phông, chi5ng tham nhüng, lâng phi.

8. Chuong ûinh hành itqng sO t t-Ctrfru, ngày tll}ll2}l6 cüa Ban Thuùng vg
Tinh üy vè thUc hiên Chi thi rô 50-C:TÆW cüa BQ Chinh d Ghôa )Q vè "tàng cuùng
s lânh d4o cua Dang aOi voi công tâc phâthiên, xri 1ÿ vg viÇc, vç an tham nhüng".

9. Chi thi rô zz-CTtt'ïJ, ngà), 28lOZl2Ol4 ciaBan Thuùng vr,r Tinh üy vè teng
cuùng sU lânh d4o cüa câc câpüy Dâng Aôi vOi công tric phông, chông tham nhüng.

VIII. Vi tri chuyên viên vè công tâc mit trfln
1. Lupt M?t trân Tô quôc Viçt Nam séi lStZOtslQHl3 ngày 091612015.

2. Dièu lê M?t trân Tô qr6. ViÇt Nam kh6a IX, nhiÇm kÿ 2019 - 2024.

3. Thông tri sô 08ÆI-MTT\M-BTT, ngày 28/7l2O2O cüa Ban Thuùng tryc üy
ban Trung uong Mët trên Tô quôc Viêt Nam huong dân môt sô aièu cüa Eièu lê M?t
trAn Tô qui5c ViÇt Nam khôa IX, nhiÇm kÿ 2019 - 2024.

4. Quy ché giâm sât và phân biÇn xâ hQi cüa Mët trân Tô quôc ViÇt Nam và câc

doan thê chinh tri-xâ hôi ban hanh kèm theo Quyét <tinh sô 217-QD1TW, ngày
l2ll2l20l3 cüa Bô Chinh tri.

5. Quy dinh sô 124-QDTW, ngày O2l02t2Tl8 cüa Ban Bi thu vè giâm sât cüa
Mët trân Tô qutSc Viêt Nam , câctô, chric chinh tri-xâ hôi và nhân dân dôi vôi viÇc tu
duüng, rèn luyÇn d4o dûc, lOi sOn65 cüa nguùi dtmg dàu, cân bô chü ch6t và cân bQ,

dang viên.

6. Ngh! quyét sô OInqQ-MTTW-UB, nsày 20lgl20tg cüa D4i hôi ilai biéu
toan quôc M?t trân Tô quôc ViÇt Nam Èn thü IX, nhiÇm kÿ 2019 - 2024.

7. Chric ,tog, nhiêm W, tô c;hûc bQ mây co quan chuyên trâch cüa Üy ban M4t

thu quy tîinh vè chûc nàng, nhiQm vq, tô chuc bç mry, biên ché co quan chttyên trdch
cûa Ûy ban Mrtt trôn Tii qudc và ctic doàn thé chinh tr!-xd hQi ciip tinh, ciip huyên).

8. Thông tri sô 36/TT-MTTW-BTT, ngày 061512019 cüa Ban Thuong tr.uc Üy
ban Trung uong MTTQ ViÇt Nam Quy ctlnh, huôrng dân ÜV ban M[t trân Tô quô.
ViÇt Nam câc câp tiép công dân và xü lÿ htriéu npi, tô câo, kién nghi, phan ânh cüa
công dân.

9. Thông tri sô I0/TT-MTTW-BTT, ngày 081712016 cüa Ban Thuùng tr.uc Üy
ban Trung uong MTTQ ViÇt Nam 'rrè Uudrng dân thgc hiÇn cu§c vQn dQng "Toàn dân
doan két xây dyng nông thôn môi, dô thi vàn minh".

. 10. Thông tri s6 36/TT-MTT\ /-BTT, ngày 06/512019 cüa Ban Thuong tryc
Uy ban Trung uong MTTq ViÇt Nam quy dinh, hudmg dân MTTQ Viêt Nam câc câp
tiép công dân và sü lÿ khiéu npi, tô câo, kién nghi, phan ânh cüa công dân.
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IX. Vi tri chuyên viên vè công tâc công doàn

1. Lu4t Công doan tO tZlZOtzlQIJ.l3 cüa Qui5c hQi khôa XIII
2. Huong dân sô O3Æ{D-TLD, ngày 2010212020 cüa Tông Liên cloan Lao d§ng

ViÇt Nam vè thi hành Dièu lÇ Công doan ViÇt Nam

1. Nehi dinh sô $l2O13ll..ID-CP, ngày l}l5l20l.3 cüa Chinh phü vè Quy tlinh
chi tiét thi hành Dièu 10 cüa Luflt Công doan rrè q,ryèn,trâchnhiÇm cüa công doan
trong viÇc dpi diÇn, bâo vÇ qryèrr, lgi fch hçrp phâp, chinh d,âne cüa nguü lao dQng.

4.Nghi q,ryét s6 ggtZOZ0^lE-CP, ngày 2817/2020 cüa Chfnh phü quy dinh chi
tiét và huong dân thi hành mQt si5 dièu cüa Luflt An toàn, vÇ sinh lao ctQng vè bâo
hiêm tai n4n lao dQng, bÇnh 

"ghè 
nghiêp bât buqc.

5. Nghi quyét sO tOcfXq-BCH, ngày Lzl}llz}l7 ctnBCH Tông Liên doàn Lao
dông ViÇt Nam (khôa XI) vè nâng cao hiÇu quâ công tâc antoàn, vÇ sinh lao dQng

cüa tô chrîc công doan trong tinh hinh môi.

6. Chric nàng, nhiÇm vU, tô chüc bQ mây co quan chuyên trâch cüa Liên doan
Lao <IQng (duqc quy dlnh tqi Quy dinh sd 2 12-8D/TW, ngay 30/ I2/20 t 9 cùa Ban Bi
thu quy ctinh vè chûc ndng, nhiÇm vq, tô chûc bç may, btên ché co quan chuyên trdch
cùa Ûy ban Mdt trqn Tô qué, và cdc doàn thé chinh tri-xd hQi ciip tînh, câp huyÇn).

7. Chi thi sô }41CT-TLD, ngày O3l3l2Tl7 cüa Tông Liên doan Lao dQng ViÇt
Nam vè viêc tiép Qc dây mph phong trào "Xanh - S4ch - Dçp, bâo ttâm an toan vÇ

sinh lao dông" trong tinh hinh môi.

8. Nghi dinh sô 39/2016/I{D-CP, ngày 1515/2016 cüa Chinh phü vè Quy dlnh
chi tiét thi hành mQt sti dièu cüa Lu4t an toàn, vÇ sinh lao d§ng.

9. Nehi quyét sO O+UnVq-TLD, ngày 15l7l2}l4 cüa BCH Tông Liên doàur Lao
dông Viêt Nam (khôa XI) vè nâng cao hiÇu quâ công tâc tuyên truyèn, phô bién, giâo

dpc phâp luQt trong công nhful, viên chûc, lao dQng trong tinh hinh moi.

10. Chï thi sô O4/CT-UBND, ngày 261412018 cüa UBND tinh vè viÇc tàng
cuômg công tâc antoàn, vÇ sinh lao <l§ng trên dla ban tinh.

X. Vi tri chuyên viên vè công tâc hQi phg nÉ

1. Dièu lç Hei Liên hiêp Phu nü Viêt Nam khôa XII.
2. Chithi sô 2L-CT1TW, ngày 2OlOll2Ol8 cüa Ban Bi thu Chi thi vè tiép tec

dây manh công tâc php nü trong tinh hinh môi.

3. Huong dân sô 05/HD-BCH, ngày 2916/2017 cüa Ban Châp hanh Trung uûng
H§i Liên hiÇp php nü ViÇt Nam thuc hiên Eièu lê Hgi Liên hiÇp Php nü ViÇt Nam.

4.Nghi dinh sô 48/20094IE-CP, ngày lgl5l2}Og cüa Chinh phü quy dinh vè
câc biên phâp bâo clâm binh <tàng giôi.

5. Huong dân sô 06/HD-DCT-TC, ngày 2916/2017 cüa Doà,:r Chü tich Trung
uong Hôi Liên hiêp Php nü ViÇt Nam vè công tâc kiêm ffa, giétmsât, giâi quyét khiéu
npi, t6 câo và thi hanh § luflt trong hÇ thông Hôi Liên hiÇp Phu nü ViÇt Nam nhiÇm
ky 20t7 - 2022.
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6. Hudrng dân sô 2O/LJD,-EC1I, ngày 2113/2018 cüa Doàn Chü tich Trung uong
HQi Liên hiÇp PhU nü ViÇt Nam vê thpc hiÇn mô hinh "Chi hÔi phU nü 5 không, 3
spch xây dUng nông thôn môi".

7. Chttcnàng, nhiÇm vç, tô chirc bQ mây co quan chuyên trâch cüa H§i Liên
hiêp Phu nft (drqc quy illnh tqi Quy dinh s6 212-8D/TW, ngày 30/12/2019 cùa

Ban Bi thtt quy dinh vè chtîc nàng, nhiQm vq, tô chdcc bQ mây, biên ché co quan

chuyên trdch cùa Ûy ban M(t trôn Tô quét và câc tloàn thé chïnh tr!-xd hçi ciip
tînh, câp huyçn).

8. Ké ho4ch sé; ZSIZk<h!-URND, ngày l1/l2l2TL7 cûaÜy ban nhân dân tinh
vè ttrgc hiên Dè ân *Tuyên truyèn., giâo d1rc, vQn dÇng, hô trg phç nü tham gia giâi

quyét mqt s6 vân Aè xâ hQi liên quan dén phg nü giai doan 2017-2027" trêndia ban

tinh Hà Nam.

9. Ké ho4ch sO ISOU<U-UIJND, ngày O8ll2l2}l7 cinÜy ban nhân dân tinh
vè tfrpc hiên Dè tur "Hô trq phu nü khôi nghiÇp giai clo4n 2017-2025" trên tlia ban

tïnh Hà Nam.

XI. Vi trf chuyên viên vè công tâc hQi nông dân

l. Quyét dinh sô 179-QD/HNDTW, ngày tglo2t20l9 cüa Ban Châp hành Hôi
Nông dân Viêt Nam ban hành Dièu lê Hôi Nông dân ViÇt Nam kh6a VII, nhiÇm §
2018-2023.

2. Huôrng dân sô 93-HD/HNDTW, ngày O5l8l2}lg cüa Ban Châp hành Trung
uûrg Hôi Nông dân Viêt Nam huûng dân thyc hiÇn mQt sô vân dè cs thé vè thi hành

Eièu lê H9i Nông dân Viêt Nam.

3. Ngh! quyét Dei hôi dai biêu toà'n qu6c HQi Nông dân Viêt Nam làn thür VII,
nhiÇm ky 2018-2023.

4.Nghi quyét sO 1O-NqÆ{NDTW, ngày 27/7l2O2O cüa Ban Châp hanh Hôi
Nông dân Viêt Nam vè Hqi nông dân Viêt Nam tham gia phât triên kinh é tâp tt ê
trong nông nghiÇp, nông thôn giai do4n 2020-2025.

5.Quy tllnh sô 797-QD/HNDTW, ngày 29l7l2olg cüa Ban Châp hanh Hôi
nông dân ViÇt Nam quy dlnh công tâc kiêm lr:a, giérmsât và thi hành § luat cüa HQi
Nông dân Viêt Nam.

6. Dièu lÇ 6 chric và hopt ttông cüa Quÿ hô trq nông dân ban hanh kèm theo

Quyét dinh sô 908-QD/HNDTW, ngày lsltllz}ll cüa Ban Thuàng vs Trung uong
HQi Nông dân ViÇt Nam.

7. Nghi quyét sô O+-NqÆINDTW, ngày O5/8l2}lg cüa HQi nehi lân thü ba
Ban Châp hành HQi Nông dân ViÇt Nam khôa VII vè dây manh xây dlmg chi HQi

Nông dân nghè nghiêp, tô Hôi Nông dân nghè nghiÇp.

8. Nghi quyét sô OS-Nq/HNDTII, ngày O5l8l20tg cüa Hsi ngh! Èn thü ba
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Ban Châp hành HÇi Nông dân Viêt Nam khôa VII vè tàng cuùng công tâc phâttrién,
quân lÿ và nâng cao chât lugag hôi viên HÇi Nông aân Viçt Nam.

9. Ngh! quyét sô OO-NqÆ{NDTV/, ngày O5l8/2}lg cüa HQi nghi lân thri ba

Ban Châp hành H§i Nông dân Viçt Nam khôa VII vè nâng cao chât lugng d§i ngü
cân bQ HQi Nông dân ViÇt Nam ctâp tmg yêu càu, nhiÇm vg trong thü § môi.

10. Chirc ntog, nhiÇm W, tô chüc bQ mây co quan chuyên trâch cüa HQi Nông
dàn (tîuqc quy itinh tqi Quy tîlnh sii 212-8D/TW, ngày 30/12/2019 cùa Ban Bi thu
quy illnh vè ch{cc nàng, nhiQm v1t, tô chûc bç mdy, biên ché co quan chtryên trdch ctia

Ûy ban Mdt trqn Tô quiic và cdc doàn thé chinh tr!-xd hçi ciip tïnh, càp huyQn).

XII. Vi tri chuyên viên vè công tâc Doàn thanh niên

l. Luft Thanh niên si5 57/202OlQHl4 ngày 161612020.

2. Dièu tÇ Eoan thanh niên CÇng san Hô Chf Minh khôa XI.

3. Quy ché can bQ Doan thanh niên CQng san Hà Cru Minh ban hanh kèm theo

Quyét clinh sô 289-QD/TV/, ngày OBlO2l2Ol0 cùa Ban Bi thu.

4. Chithi sô 4}-CT1TW, ngày 24l3l2\l5 cüa Ban Bi thu vè tàng cuùng sg lânh

d4o cüa Dang aiii voi công tâc giâo dgc lÿ tuong câch m4ng, d?o clûc, lôi s6ng vàn

h6a cho thé hê trê giai dopn 2015 - 2030.

5. Chric ,tog, nhiÇm W, tô chûc b§ mây co quan chuyên trâchcüa Doàr thanh
niên c§ng sân Hà Chi Minh (duqc quy dlnh tqi Quy dinh sii 2I2-OD/TW, ngày
30/12/2019 cùa Ban Bi thu quy dlnh vè chûc ndng, nhiêm w, tô chûc bç may, biên
ché co quan chuyên trdch cùa Üy ban Mdt trqn Tii qu6, và cdc doàn thii chinh tri-xd
hçi ciip tïnh, ciip huyQn).

O. I(ét lufn sti 06-KL/TWDTN-BKT ngày l}l}tl2}lg cüa HÇi nghi mn tfni
sâu Ban Thuong vu Trung uong Doan khôa XI vè tiép tgc thUc hiên Chi thi s6 Ot-
CTÆWDTN, ngày 1,715/2013 vè viêc "Tàng cuôrng rèn luyÇn tâc phong, thgc hiên lè
Itii công tâc ctncan bô doàn"

I .rcétluil sô 07-KL/TWDTN-BTC, ngày L4tO2l2O19 cüa HQi ngh! mn tnri tu
Ban Châp hành Trung uoïrg Doan khôa XI vè môt sô giâi phâp nâng cao chât lugng
công tâc cén bq doan giai do4n 2019-2022.

8. Chuong trinh sO ZO-CTrITWDTN, ngày 19/5/2021 cüa Ban Châp hành
Trung uong Eoan vè Chuong trinh hanh dông cüa Doàn TNCS Hô Chi Minh thuc
hiÇn Ngh! quyét Dai hôi dai biêu toan quôc mn tfrt XIII cùa Dang.

9. Chi thi sô O9-CT/TU, ngày l3l3l2}l2 cüa Ban Thuôrng vU Tinh üy vè viÇc
tiép tpc tàng cuùng sg lânh dpo cüa câc câp üy Eang atii voi công tâc thanh niên.

XI[. Vi tri chuyên viên vè công tâc hQi cgu chién binh
l. Dièu lÇ Hôi Cuu chién binh Viêt Nam khôa VI
2.Phâp lênh Cuu chién binh sô 27/àOO1IPL-UBTVQHIl, ngày OTtl}lz}Os

cüa Üy ban Thuèrng vu Quôc hôi.
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3. Chric ,tug, nhiÇm vp, tô chüc b9 mây co quan chuyên trâch cüa HÔi CUu

chién birrtr @üqc quy itinh tqi Quy dinh sii 2 t 2-QD/TW, ngay 30/12/2019 cùa Ban Bi
thu quy ilinhvè chrîc nàng, nhiÇm vu, tô ch{rc bç may, biên ché co quan chuyên trdch
cùa Ûy ban Mdt trqn Tô quiit và cac doàn thé chinh tri-xd hçi cép tinh, cép huyçn).

4. Chî tf,i rô O2-CTITW, ngày 06151202l cüa Ban Bi thu vè nnn dao Eai hôi Hqi
CUu chién binh câc câp và Dai hçi Dai biêu toan quôc Hôi CUu chién binh Viet Nam lân

thrî VII.
5. Huong dân sô }L!ID-CCB, ngày 261612018 cüa Ban Châp hanh Trung uong

Hçi Cuu chién binh Viêt Nam vè thi hanh Dièu lê Hçi Cuu chién binh ViÇt Nam.

6. Thông tu sô æ12020|[T-IILDTB)C{, ngày 2510212020 cüa Bô Lao dông -
Thuong binh và Xâ hai huong dân thyc hiÇn ché d§, chinh sâch dôi vôi cgu chién
binh theo quy dinh tai Nehi dinh sô 157/2016/l.lE-CP, ngày 24/1112016 cüa Chinh
phü süa aôi, Uô sung Nghi ttinh sô 150/2006/NIE-CP, ngày L2lt2/2006 quy dinh chi
tiét và huong dân thi hành mQt sô dièu Phâp lÇnh Cuu chién binh.

7. Nghi quyét sô OSA.IQ-CCB, ngày Ogl}l/2020 cüa Ban Châp hành Trung
uong Hôi CUu chién binh Viçt Nanr vè xây dUng tô chüc co sô H§i vüng m4nh, dâp

À ,.^
img yêu câu nhiÇm vg trong giai do4n môi.

8. Huong dân sô 97/I1D-CCB, ngày 18/0112021cüa Trung uong Hôi Cyu chién

binh Viêt Nam vè "Huong dân thpc hiÇn ché dQ, chinh sâch rlôi vôi cgu chién binh theo quy

ttinh tai Thông tu s6 $1}O2OTT-BLDTBXH ngày 25 thang 02 nàm 2020 cûa BQ Lao

dông, Thuong binh và Xâ hôi"

XIV. V! trf chuyên viên vè tiii chfnh công tloàn

1. Lu4t Ké toân sO gSlZOts/QHl3 ngày 2}tlll20l5.
2. Nghi ctinh sô 191/2013AiD-CP, ngày 2llll/2013 cüa Chfnh phü vè Nghi

dfnh quy dinh chi tiét vè tai chinh công doàn.

3. Thông tu s6 LO7\2O|7/T'T-BTC, ngày lOllOl2OlT cüa tsô Tài chinh vè
Thông tu huong dân ché dO ké toâr hành chinh su nghiÇp

a. Nghi quyét sO OZUnqQ-T'LE, ngày 2110112016 cüa Ban Châp hanh Tông
LDLD Viêt Nam kh6a XI vè công tâc tàtchinh công doan trong tinh hinh môi.

5. Quyét dinh sô 1908/QE-TLD, ngày 19/1212016 cüa Eoan chü tich Tông
LELD Viêt Nam vè viÇc ban hành Quy <t!nh vè quân lÿ tài chinh, tài san công doàn,

thu, phân phôi nguôn thu và thuong, phAt thu, n9p tài chinh công cloan.

6. Quyét dinh sô 1910/QE-TLD, ngày Lg/12/2016 cüa Eoan chü tlch Tông
LDLD ViÇt Nam vè viÇc ban hanh {luy dinh thu, chi, quan lÿ tài chfnh công toàn co sô.

7. Quyét tllnh sô 191I/QD-TLD, ngày 19/1212016 cüa Doan chü tich Tông
LDLD ViÇt Nam vè viÇc ban hành Quy tÏlnh vè tiêu chuân, dinh mric cné A6 chi tiêu
trong câc co quan công doan.

8. Quyét <tinh sô L}L2IQE-TLD, ngày 1911212T\6 cüa Doà,n chü tich Tông
LDLD ViÇt Nam vè viÇc ban hành Quy ché quân lÿ vôn cüa công doan <Iàu tu tài
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chinh, ho4t dQng kinh té.

9. Huong dân sô 46O1ID-TLD, ngày 1714/2014 cüa Doàr chü tich Tông
LDLD ViÇt Nam vè Uuong dân công khai tài chinh công doan.

10. Chüc .tog, nhiêm w, tô chüc bQ mây co quan chuyên tâch cua Liên doà,n

Lao cl§ng (ttuqc qtty tlinh tqi Quy dinh sii 212-QD/TW, ngcy 30/12/2019 cûa Ban Bi thtt
quy dinh vè chürc nàng, nhiêm vq, tô chûc bç mry, biên ché co quan chttyên trdch cùa
Ûy ban Mdt nqn Tii quôc và cdc itoàn thé chinh tri-xd hQi ciip tinh, ctip httyên).

11. Quyét dinh sô }731QE-TLD, ngày 07/0312014 ciaDoan chü tich Tông
LDLD ViÇt Nam vè viÇc ban hanh Quy d[nh r,è tô chüc bQ mây quan lÿ tài chinh
công doàn; tiêu chuân, dièu kiÇn, quy trinh Uô ntriêm Truong ban Tài chinh, Truong
phông ké toân, Uô tri phg trâch ké toan và ché dq phu câp trâchnhiÇm làm nhiêm vu
ké toân truong trong câc don viké toân công doan.

XV. Vi tri chuyên viên Công nghe thông tin
1 . Lu4t An toan thông tin mpng sô SO/ZO t 5/QH13 ngày l9llll2}l5.
2.Lu$tAn ninh mang së; ZqtZOtSlQHl4 ngày 121612018.

3. LuQt Bâo vÇ bf mat Nhà nuôc 
"é;ZgtZOtS/QHl4 

ngày l5llll2}l8.
4. Quy ttinh sô 269-QD1TW, ngày 25llll2}l4 ct,r- Ban Bi thu vè thUc hiÇn

giao dich diÇn tü trong hopt d§ng cüa câc co quan dâng.

5. Quyét dinh sô 273-QDTW, ngày 0313/2015 cùa Ban Châp hanh Trung uong
ban hanh Q.ry .h,5 quan lÿ, sü dUng và bâo vç meng thông tin diÇn rQng cüa Dang.

6. Quy itinh sô 217-QEITV/, ngày 0210112020 cüa Ban Châp hành Trung
À ,. 1'

uong vê güi, nhAn vàn ban diÇn tü trên mpng thông tin diÇn rQng cüa Dâng và trên
m4ng Internet.

7. Huong dân sô Z2-IDNPTW, ngày 22/312017 cua Vàn phông Trung umg
Eang rrè Huorrg dân môt s6 vfur ban cùa câc co quan lânh dao dang câp tinh, thanh ph6.

8. Quyét clinh sô 223-QD/TU, ngày 1619/2016 cüa Tinh üy Hà Nam Quyét
dinh vè viÇc ban hành Quy dinh güi, nhân van ban trên m4ng thông tin diÇn rQng cüa

Dâng và m4ng Internet trong hopt dQng câc co quan d*g tinh Hà Nam.

XVI. V! tri vàn thu - Iuu trü
1. LuQt Luu trü rO OtlZOtllQHl3 ngày ll/lll2}l1 (chuong III, IV); Nghi

ilinh sô 01/2013/I{D-CP, ngày 03l}ll20l3 cüa Chinh phü quy <linh chi tiét thi hanh
m§t si5 clièu cüa Luât luu trü (chuong III).

2. Quy ttinh sô 270-QD1TW, ngày O6tl2l2Tl4 ct.r- Ban Châp hanh Trung
uong Phông Luu ûü Dâng Công san ViÇt Nam.

3. Quy ilinh sô 66-QD/TW, ngày 0610212017 cinBan Châp hành Trung uoxg
vè tf,é 1o4i, thâm quyèn ban hanh và thê thüc vàn ban cüa Dang.

a. Nghi clinh sô 30/2020^[D-CP, ngày 0513/2020 cüa Chinh phü vè công tâc
vàn thu.
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5. Quy ilinh sô 29-QE/VPTW, ngày 25ll2l2}I3 cüaVàn phÔng Trung uong
Eâng vè công tâc vàn thu trong câc tinh uÿ, thành uÿ, tô chüc elâng tryc thuQc

Trung uoxg.

6. Huong dân sô l7-HDA/PTW, ngày l6tl2t2Tl6 cüa Vàn phàng Trung uong
Dang vè Huong dân têp hà so và nQp luu hô so, tài liÇu vào Luu trü co quan.

7. Huong dân sô 36-HD/VPTW, ngày 03l4l2}l8 cüa Vàn phông Trung uong
Dang vè Huong dân vè thê thüc và kÿ thuQt trinh bày vàn bân cüa Dang.

8. Quy dinh sô 217-QEn\l', ngày O2/Oll2O20 cüa Ban Bi thu vè viÇc güi,
nhân vàn ban diÇn tu trên mpng thông tin diÇn ro.ng cüa Dang và trên mAng Intemet.

9. Huong dân sô 62-IDNPIV/, ngày 0410212020 cüa Vàn phông Trung uong
Dang vè Huong aan hp hà so và nQp luu hà so d4i hQi itang bQ câc câp.

10. Quyét dinh sO SSS-qD/TU, ngày 27t4l2\l8 cüa Tinh üy Hà Nam Quy
dinh vè công tâc vàn thu trong câc co quan, tô chüc Dâng, tô chric chinh tri - xâ hÇi
tryc thuQc Eang b0 tinh.

XYII. V! tri ké toân

1. Luflt t<é totin sO tglZOt5/QH13 ngày 2}llll20l5.
2.Nghi rtinh sô 16512017ND-CP, ngày 3lll2l2ol7 ct.r- Chinh phü vè Quy

dinh viÇc quan lÿ, sü dUng tài san tpi co quan Dâng Công san Viêt Nam.

3. Công vàn s6 l4l-CVA/PTW, ngày LZl3lz}ll cüa Vàn phông Trung uong
Dang vè huong dân tfruc hiÇn Quyét dinh s6 f +Z-qOnW, ngày 2S/l2l2}l0 quy dinh
vè ché ttQ «tang phi.

4. Quy tlinh sô 09-QDA/P'I'W, ngày 22lgl2\l7 cüa Vàn phông Trung uong
Darrg vè mQt sô ché dô chi tiêu hopt dông ciacâctinh üy, thanh tryc thuôc Trung uong.

5. Quyét dinh sô }â3-QD,{/PTW, ngày 2710212018 cüa Vàn phông Trung
uong Dang vè viÇc thgc hiÇn cné e9 té toân AOi vOi câc co guffi, don v! hành chinh
qr nghiÇp cüa Dang.

6. Quyét <Iinh sô 5Ol2Ol7l(lE-TTg, ngày 3lll2l2}l7 ciüa Thü ruong Chinh
phü vè Quy «tinh tiêu chuân, dinh müc sü dung mây môc, thi& bi.

7. Qyy «tinh sô 446-QDÆI-I, ngày lgll2l2}lT cia Tinh üy Hà Nam vè quy
dinh môt sii ché dQ chi hopt d§ng cüa câc huyÇn üy, thành üy, ilang üy fhOi câc co
quan tinh và Dang üy fhôi Doanh nghiÇp tinh.

S. Nghi guyét sO OSIZOITNQ-HDND, ngày lgl7l2\l7 cüa HQi ilàng nhân dân
tinh Hà Nam vè quy itinh ché d§ công tâc phi, cfré aô hQi nghi, ché Aq chi tiép khâch
-1.dôi vÔi câc co guffi, don vi sü dçng ngân sâch Nhà nuôc trên dla bàn tinh Hà Nam.

9. Ngt i quyét sO ZI1ZOL9NQ-HDND, ngày l2l7l20lg cüa HQi dàng nhân dân
tinh Hà Nam vè quy dinh mûc chi dào tao, bài duôTrg can b§, công chric, viên chric
trên tfa ban tinh Hà Nam.

I 0. Quyét clinh s6 I 8/201 8/QE-UBND, ngày OllSl2}tScüa Ûy ban nhân dtu tinh
FIa Nam QuV «Iinh vè phân câp quân lÿ, sü dung tài san công tên dlaban tinh Hà Nam.
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XVIII. Vitri grâng viên và vi trf chuyên üên vè quân lÿ, tlào tço, bài duômg.

1. Lupt Viên chüc sO SglZOt OlQHL2,ngày l5/1,ll2}l0 cüa Quôc hÔi.

2.Quy <linh sô 164-QD/TW, ngày 0rl}2l2}l3 cüaBô Chinhtri vè cné Aô Uài

duô"ng, cpp nhat kién thric eôi vOi cân bô lânh dpo, quan lÿ câc câp.

3. Chï thi sô 23-CT1TW, ngày 0gl)2l2}l8 cüa Ban Bi thu vè tiép{rc dôi môi,
nâng cao chât lugng, hiÇu quâ nçô tæ, nghiên cûu, vfln dUng và phât triên chü nghia

Mâc - Lê nin, tu tuong Hô Chi Minh trong tinh hinh mÔi.

4. Ctltti rô 20-CTÆW, ngày lSl}Il2}lScüa Ban Bi thu rè tiép tUc tàng cuÔrng,

nâng cao chât lugng nghiên crnr, biên so?n, tuyên tnryèn, giâo dpc lich sü Dâtg,

5. Két hqn sô 57-KLÆW, ngày OBl3l2Ol3 cüa Ban Bi thu vè tiép tuc 9y m4nh

công tac dào t4o, bài duông lÿ luan chinh d cho crin bô lânh d4o, quan lÿ cérc càp.

6. Nghi dinh sô IOLIIOI.TÀID-CP, ngày Ollgl2}l7 cüa Chinh phü vè dào tao,

Uài duOrng can b§, công chûc, viên chüc.

7. Thông tu s6 OLIZO\S/TT-BNV, ngày 08lOIl2Ol8 cüa BÔ NOi vp huong dân

môt s6 dièu cüa Nghi dinh sô toIl2otTÀID-CP ngày 0ll9l20l7 cüa Chinh phü vê

dào t4o, tài auOng cân bQ, công chüc, viên chûc.

8. Thông tusô tOlzOlT fff-BNV, ngày 2gll2l2yl7 cûaBg NÔi W quy dinhvè

dânh giâ cbâtlugng Uài auOng cân bQ, công chüc, viên chric.

9. euy dinh;ô 208-QD/TW, ngày o}llttzo|g cùa Ban Bi thu vè chüc ,tog,

nhiêm vuiô .hirc bQ mây cüa trung tàm chinh tri câp huyÇn'' 
10. euyét dinh sô 705/QE-TTg, ngày 071612019 cüa Thü tuong Chinh phü vè

phê duyêt Aè â" râp rép, tô chüc lai iâc9o sÔ dào t4o, Uài auOng can bQ, công chûc,

viên chüc thuôc câc coquan trong hê thông chinh tri dén nàm 2030'
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