
BO NQI vJ CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Ty' do - Hanh phüc 

S: 20  g  /KH-BNV Ha N5i. ngày /Z tháng 5 nám 2021 

KE HOJACH 
Thi tuyn chfrc danh Vu tru&ng Vu Tong hçrp, Bô Nôi vu nàm 2021 

I. CAN CU XAY DUNG Kt HOiCH 

- Nghj djnh s6 34/201 7/ND-CP ngãy 03/4/2017 cüa ChInh phü quy djnh 
chirc näng, nhim vi, quyén hn Va co c.0 to chirc cUa B6 Ni vii. 

- Cong van so 2424/BNV-CCVC ngãy 09/5/2017 cüa B6 Ni vu huOng 
dan thirc hin Dê an thi diem dôi rni cách tuyn ch9n lânh dao,  quán I' cp Vu, 
cap Sà, cap Phông. 

- Quyt djnh so^ 263 1/QD-BNV ngãy 06/1 0/2017 cüa B6 trithng Bô Ni 
vi ban hành Quy chê thi dim thi tuyn chirc danh lãnh dao, quãn 1' cp Vii, cp 
Phông và tuong dizong tai  các don vi thuc, truc thuc B) Ni vii. 

- Nghj quyt so 02-NQ/BCSD ngày 23/4/2021 cüa Ban Can sir dâng Bô 
Ni vii ye cong tác can b6 cña B6 vâ mt so^ nti dung khác theo Quy ch lam 
vic cüa Ban Can sir dâng Bô Ni vii. 

II. VI TRI, DO! TUNG THI TUYEN 

1. Vi trI thi tuyên 

Thi tuyên chirc danh Vu truâng Vu TOng hçvp, Bô Ni vii. 

2. Doi ttrçrng dçr thi 

a) Cong chi:rc dang cOng tác tai V11 Tong hqp, Bô Ni vu, có dü tiêu chun, 
diu kin bO^ nhim vã trong quy hoch chiirc danh Vii truâng. 

Các cong chrc thuc di tuçlng nêu trên nu không däng k tham gia dr 
tuyn thi hang näm khi rà soát danh sách quy hoach, co quan có thâm quyên thra 
ra khôi danh sách quy hotch, trü' các tru&ng hop sau: 

- Dang mac bnh him nghèo hoc dang mat khâ nãng nhn thirc hoc b 
m dau dang diu trj ni tr-6 ti bnh vin duçc co' quan y t6 Co th.m quyn tü 

cp huyn tr& len xác nhn; 

- Dang trong thO'i gian dugc cir di hoc tip,  bôi duO'ng tai nithc ngoâi; 

- Cong chrc n1r dang trong thciri gian nghi thai san. 

b) Cong chüc, viên chüc không cOng tác ti Vu T6ng hcxp, B6 Ni vi, có 
dü tiêu chu.n, diu kin b6 nhim Va n&rn trong quy hoch cüa chrc danh tuong 
duong Vu truO'ng thuc B6 tr& len dang cong tác trong B6 Ni vii hoc trong 
cüng linh virc Ni vii. 



2 

3. Cong chüc, viên chrc không nãm trong quy ho?ch cüa chirc danh thi 
tuyên hoc chüc danh tiscing thrcmg vài chirc danh tuyên chpn (bao gm câ 
trung hop không cong tác tai  don vi CO nhu cAu bô nhim chirc danh tuyn 
chçn) ducc tp the Länh dao  B6 Ni vu dé c1r vâ di.rcic Ban Can sir dãng Bô Ni 
viidngb&ngvanbân. 

III. TIEU CHUAN, DIEU KIN DII THI 

1. Tiêu chuân, diêu kiin chung 

Bão dam tiêu chuân chüc danh lãnh do, quán 1 quy djnh tai Quy djnh so 
89-QD/TW ngày 04/8/2017 cUa Ban Chip hành Trung uong quy djnh khung 
tiêu chun chic danh, djnh hithng khung tiêu chi dánh giá can b6.  Iãnh do, quãn 
1)' caC cp. 

- ve chInh trj tu til&ng: Trung thãnh vii 1çi Ich cüa Dáng, cüa quc gia, 
dan tc và nhân dan; kiên djnh chü nghia Mac - Lenin, tu tung Ho^ Chi Minh, 
mvc tiêu, I tu&ng ve^ dc Ip dan tc, chü nghia xa hi và di.r?mg 1i di mri cüa 
Dãng. Co lap truäng, quan dim, bàn linh chInh trj vtng yang, khOng dao dng 
trong b.t cir tinh hung nào, kiên quyt du tranh bão v6 Cucing linh, dithng iM 
cüa Dãng, Hin pháp và pháp 1u.t cüa Nhà nuic. CO tinh thin yêu nuOc nông 
nan, dt loi Ich cüa Dàng, qutc gia - dan tc, nhân dan, t.p the len trên igi Ich cá 
nhân; sn sang hy sinE vi sir nghip cüa Dãng, vi dc 1p, tu do cña T6 quc, vi 
hanh phüc cUa nhân dan. Yen tam cOng tác, chip hành nghiêm sir phân cong ciia 
t6 chirc và hoàn thành tt mçi nhim vi dugc giao. 

- Ve^ dao dirc, li sng, ' thirc tO chirc k 1ut: Co phâm chit dao  dirc 
trong sang; li song trung thi;rc, khiêm Mn, chãn thành, giãn d; cn, kim, hem 
chInh, chi cong vô tu. Tam huyêt Va có trách nhim vO'i cOng vic; không tham 
v9ng quyn li:rc, không háo danh; có tinh than doàn kit, xây dung, gtrng mu, 
thuong yêu dông chi, dông nghip. Bàn than không tham nhüng, quan lieu, ca 
hti, vi;i lcii và tIch ci;rc dAu tranh ngãn chn, day hii các biêu hin suy thoái ve tu 
ti.râng chInh trj, dao  dic, Mi sang, nhüng biu hin "tu din bin", "tu chuyên 
hóa" trong ni b; kiên quyt dAu tranh chng quan lieu, c1a quyn, tham 
nhüng, lang phi, chU nghia cá nhân, Mi sng co hi, thi;rc dung, be phái, igi Ich 
nhóm, nói không di dOi vâi lam; cOng bAng, chInh tri;rc, trong di;ing ngi.thi tài, 
khOng de^ ngui than, ngtthi quen 1çi dung chüc vu, quyn han  cOa mInh d6 tri;lc 
Igi. Tuân thu và thi;rc hin nghiêm các nguyen tãc to chüc, k' Iut ci1a Dãng, 
nhAt la' nguyen tc t.p trung dan chü, tu phé bInh và phê binh. 

- V6 trInh d: Co trInh d6 chuyên môn, 1 !un chInh tr, quán l nhà mric 
dáp 1rng yêu cAu, nhim vi;i dugc giao vâ theo quy dnh cüa Dãng, Nhâ nuâc; 
trInh 65 tin hoc, ngoi ngü cAn thit và phñ hop. 

- 

 

V8 näng Ii;rc và uy tin: Co tu duy dôi imi, cO tAm nhIn, phicing phãp lam 
vic khoa hoc; có nàng Ii;rc t6ng hop, phân tjch và dir báo. Co khã näng phát hin 



3 

nhUng mâu thun, thách thirc, th&i c, thun Igi, vn de^ mâi, khó và nh&ng hn ch& 
bt cp trong thirc tin; rnnh dn d8 xut nhQTlg nhirn vi, giâi pháp phü hgp, khá 
thi, hiu qua & phát huy, thiic dy hoc tháo gâ. Co nãng hrc thirc tin, nm chic 
và hiêu biêt ccr bàn tInh hInh thirc t6 & cu tH hóa và to chirc thirC hin Co hiu qua 
cáC chü tnrong, dung 1i cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cUa Nhà nuc 6r linh 
We, dja bàn cong tác duçc phân cOng: cn Ca, chiu khó, nãng dng, sang tao, dam 
nghT, dam lam, dam chiu trách nhiêm và vi nhân dan phic vii. Co khã nãng lath 
do, chi dao;  guong mu, quy tii và phát huy sirc rninh tng hçp cüa tap th& Ca 

nhãn; duçc can b, dãng viên, qun chiing nhân dan tin tuóilg, tin nhiêm. 

- Ve sirc khóe, Q tuôi và kinh nghim: Dü sirc khOe dê thrc hin nhim 
vu; bâo dam tui b6 nhirn, giâi thiu 1rng cü theo quy djnh; có kinh nghim 
lãnh do, quân 1. 

2. Tiêu chuãn, diu kin cii the 

a) Dáp trng dü các tiêu chuân sau day: 

- Trong diên quy hoch chuc danh Vii truâng thuc B6 và tiscrng duung 
trâ len. 

- Co th&i gian dam nhim chi'rc vu Phó Vu truàng thuc Bô hotc tuccng 
di.rong tr& len. 

- Dã duçc bo nhim ngach chuyen viên chinh ho.c các chuc danh ngh 
nghip tucYng throng vi ngach  chuyên viên chInh trâ len. 

- Tot nghip di hoc tri len. 

- Co bang t& nghip cao cap 1)2 1un chInh trj hoac cfx nhân chInh trl. 

- Co chrng chi bi dumg nghip vii quãn 1)2 nhâ nuic ngch chuyén viên 
cao cap; Co chüng chi bi duo'ng lãnh dao,  quán 1)2 c.p Vii. 

- Co chüng chi ngoi nga trInh d6 Bc 3 hoc tuong dixang theo Khung 

näng 1irc ngoi ngU Vit Nam quy dnh tai  Thông tu s6 01/2014/TT-BGDDT 
ngày 24/01/2014 cua Bô tru&ng B6 Giáo due Va Dào to ban hành khung nàng 
lirc ngoi ngtt 6 btc dang cho Vit Nam. 

- Co chuTig chi tin h9c trInh d6 chuân k9 nãng si:r dung cong ngh6 thông 
tin co bàn hoc tuccng duong theo quy djnh ti Thông tu s6 03/2014/TT-BTTTT 
ngày 11/3/2014 cüa B6 tru&ng Bô Thông tin và Truyn thông quy djnh chuAn k5 

näng sir dicing cong ngh8 thông tin. 

- Co th&i gian Cong the trong ngành Ni vu hoc có th&i gian cOng tác lien 

quan dn lTnh virc chuyên mon cüa ngành Ni vi ho.c cO tng thi gian cong 
tác trong các trurng hçxp nêu trên tr 05 nãm tth len (không ké thai gian tp slr, 
thir vic). 
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b) Dáp rng dü các diu kin sau day: 

- Co h6 so, 1 ljch cá nhân, bàn kê khai tài san, thu nhp d.y dü, rO rang 
và duçxc co quan chüc näng có thâm quyn thâm dnh, xác rninh. 

- Không qué 55 tuôi 03 tháng dôi vâi narn vâ không qué 50 tuôi 04 tháng 
di vói nü. 

- Co dü sirc khôe de hoàn thành nhim vii dirçc giao. 

- Không vi phm quy djnh v6 nhUng diu déng viên, cong chirc, viên chirc 
không diiçc lam. 

- Không thuc các trwxng hap bj cm dém nhim chirc v11 theo quy dinh 
cüa pháp 1ut. 

- Không dang trong thi gian xem xét k Iu.t; không trong thai gian thi 
hành k' luât tr hInh thirc khin trách trâ len. 

IV. HO SO BANG K\7  DIJ' THI 

- Don dãng k dr thi (theo mu dãng trên Cong thông tin din tir cüa B 
Nôi vu); 

- So yu 1 lch theo mu 2C-BNVI2008, drcic co' quan noi nguài dir thi dang 
cong tác xác nhn tai thôi dim dãng k du thi, trong do ghi nhn xét, dánh giá; 

- Ban tr nhn xét, dánh giá cüa Ca nhãn trong thai gian 03 näm lien tip 1in 
U nãm du thi tuyn, có xác nhn cüa co quan có thm quyên (tInh tr nãm 2018). 

- Bàn sao (co cong chirng) các van bang, chirng chi; 

- Bàn kê khai tài sen và thu nhp theo quy djnh cüa pháp 1ut tai  thai dim 
dãng k dr thi; 

- Giy chmg nhn src khOe cüa co So' y tê có thâm quyên cap (trong th&i 
han 30 ngày tInh dn ngày nhn h o^ so dang k du thi); 

- Bàn nhn xét, dánh giá cüa tp the^ !ãnh do và cap üy noi nguai du thi 
dang cOng tác. Truè'ng hcip nguô'i tham gia dir thi (dang k' tham gia dr thi hoc 
thrcic d8 cl'r tham gia du thi) không dang cong tác tai Vii Tng ho p, B6 Ni v11 thi 
phâi có kin bang van bàn cüa co quan, don vi noi nguai tham gia di.r thi dang 
cong tác dng cho ngi.r&i do tham gia du thi và chuyên cong tác nu trüng tuyn; 

- Bàn nh.n xét, dánh gia' cüa c.p Oy ncii cu trü; 

- Van ban xác nh.n trong din quy hoach cüa nguai du thi dâ diiçic cap có 
thin quyn phé duyt (di vó'i nguai tham gia du thi không cong tác ti B6 Ni vi). 

V. THI GIAN TO CHIC THI TUYEN 

- Thai gian dang thông báo và tip nhn ho^ so dãng k du thi: Tr ngây 
12/5/2021 den ht ngày 08/6/2021. 
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- Th&i gian thrn dinh h6 s: Tr ngây 09/6/2021 den Ht ngây 15/6/2021. 

- Thông báo danh sách ngui di diu kin dr thi và thi gian, dia dim, 
chü de^ cüa De^ an: Tr ngãy 16/6/2021 dn Mt ngây 30/6/2021. 

- Thii gian to chirc thi viêt: Ngày 01/7/2021. 

- Th&i gian tÔ  chirc thi trInh bay De^ an: Ngày 29 và ngày 30/7/2021. 

- Cong M Quyt djnh ng.thi trüng tuyn kS"  thi và trao Quyt djnh b 
nhim chüc vu Vii tru&ng Vu Tong hap: Ngày 02/8/2021. 

Th&i gian nêu trén có the^ duGc diu chinh dê phi hop vdri tInh hInh thrc 
té triên khai Kê hoach. 

VI. NO! DUNG, HINH TH1C THI TUYEN 

1. Thi viêt (m on thi diêu kiên) 

- Ni dung thi: Kin thrc chung ye chü tmong, &thng Iôi cUa Dãng, 
chInh sách, pháp 1ut cüa Nhã nuâc ve^ chuyên ngành, linh vrc di,r tuyn; hiu 
bit ve^ nghip viii quãn 12 cüa chuyên ngành, linh v1rc dir tuyn; v chtrc trách, 
nhim vii, quyn han  cüa chrc danh du thi và các ni dung khác do Hi dng 
thi tuyn quy djnh. 

- 

 

Th&i gian thi: 180 phiit. 

- Bài thi vit dixcic chm theo thang diem 100. Ngthi du thi phái cO kt qua 
bài thi vit dat  tr 50 dim trâ len mri dugc tham gia phân thi trInh bay De an. 

2. Thi trInh bay Be an 

a) Ni dung thi: Dánh giá thirc trng, phân tIch nhng mt manh, han ch 
cüa don vi sü diving chi.irc danh tuyn ch9n và chi ra nguyen nhân; dr báo xu 
huàng phát trin và d8 xut k8 hoch, giái pháp phát triên ca quan, don vi sir diing 
chirc danh tuyn ch9n; chumg trInh hành dng thirc hin cac k hoach, giái pháp 
cüa ng.r?ri du thi nu thrçic b6 nhim vào chüc danh tuyn ch9n; kq nãng trInh 
bay, giao tiêp, irng xr, giâi quyt tInh hung quân 1, phong cách lãnh dao;  trâ Ru 
các câu hói chit vn cüa Hi dng thi tuyn và nhthig ngu&i tham dir. 

b) Chü de^ cu the^ cüa De^ an di vói trng chirc danh thi tuyn s ducuc 

thông báo cong khai trên trang thông tin din tr cia Bô Ni vii. 

c) Diem thi trInh bay Dé an duçc chm theo thang diem 100. Co,  cu diem 

gOm 3 phân, ciii the nhu sau: (1) My dirng dê an: 20 diem; (2) Báo v6 de^ an: 40 

dim; (3) Trã Rui các câu hói chit vn: 40 diem. 

d) T1ii gian trInh bay De^ an ti da 30 phiit. Th&i gian trâ Ii các câu hOi 
chat vn v % D an 30 - 40 phüt. 

d) Thành ph.n nhUng ngLri tham du phn thi trInh bay D8 an cña ngthi 
dr thi, gôm: 
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- Hi dng thi tuyên. 

- Cong chüc Vu Tng hcrp, B Ni vi dugc quyn dãng k tham du và 
cht v.n ngiiñ dir thi. 

VII. TO CHIYC THUC HIN 

1. Hi dông thi tuyên 

a) Thành Ip T6 gi6p viêc, Ban ra d& thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban 
giám sat. 

b) Ban ra de^ thi xây dirng ngân hang d thi viêt bâo darn bI mt dê thi theo 
chê d6 tài 1iu mt trong suôt qua trinh xây dung ngân hang d8 thi cho dn khi 
cong bô dê thi vit duçic Chü tjch Hi dng thi tuyên quyêt djnh hra chpn. 

c) To chtrc chrn bái thi vit (ngithi chârn trong thãnh ph.n Hi dcng thi 
tuyên do CH tjch Hi dng thi tuyn quyt djnh) và chrn dirn trinh bay De^ an 
cüa ngthi du thi (toàn b6 thành viên Hi dng thi tuyên). 

d) Thông báo kt qua thi den ngi.thi du thi. 

d) Giái quyt khiu nai, t6 cáo trong qua trinh tô  chrc thi. 

2. To giáp vic 

a) Quán 1 tài 1iu thi; d& thi; tong ha  p diem thi báo dam an toân, bI mat. 

b) My dimg ke^ hoch chi tiêt phân cong cu the^ cho các thành viên T05  
gii'ip vic, báo cáo CH tjch Hi dng thi tuyên phê duyt. 

c) To chirc phiic vu thi theo ke^ hoch dã diicic phé duyt. 

d) Thông báo kt qua thi tuyên. 

d) Dam nhn các cong vic h.0 c.n phiic vii cho kS'  thi. 

e) Thirc hin các nhim vii khác do Hi dng thi phân cong. 

3. Vu To chü'c can bô 

a) Thông báo vic thi tuyn trên các phixang tin thông tin. 

b) Tiêp nhn, kiêm tra, rã soát, thâm djnh ho^ sa ngiiii dr thi; tng hçip, 
trinh cp có thm quyên lay kiên Dáng üy B. Sau do, báo cáo Ban Can sir 
dãng B6 xem xét, quyt djnh thông qua danh sách vá h ô  sa cüa nguñ dU tiêu 
chu.n, diu kin du thi. 

c) Chii trI tham rnixu, phM hcip vOi don vi lien quan xây dmg chü de^ cüa 
Dean, trinh LanE dao Bô xem xét, quyt dnh. 

d) Thông báo danh sách ng1Ji dii tiêu chuân, diêu kiên dir thi và chü dê 

ciiaDêdn. 

d) Tham rniiu trinh Lãnh d?o  B6 thành 1p Hi dng thi tuyn, các Ban và 

To gillp vic cho Hi dOng. 
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e) Hoàn chinh ho so nguôi trling tuyên, báo cáo Ban Can sir dãng B6 xem 

xét truâc khi trInh Bô trtthng ra quyt djnh b ô nhim dôi vâi ngi.ri trüng tuyên. 

g) Thirc hin các nhim vu khác theo s1r phân cong cUa Lãnh dao  B. 

4. Viii Tong hçrp 

a) Tao  diu kin d& nguèi dü tiêu chun, diu kin d1r thi tim hiu, tip 

cn thông tin lien quan dn chiLrc näng, nhim vii cüa don vi; vai trô, nghia vu, 

quyn igi và các vn d& khác lien quan den vi trI thi tuyên; 

b) Thirc hin các nhim vu khác theo s1r phân cong cüa Länh dao  B. 

5. Các don vi có ngu'ôi tham gia dir thi 

Tao diu kin v6 thèi gian và các diu kin khác dê ngixô'i di,r thi lam các 

thu t11c, chun bj D8 an, tham gia du thi day dü. 

6. Van phông B 

a) Báo darn kinh phi, ca sâ vt chat cho vic to chüc thi tuyên; 

b) Thirc hin các nhim vii khác theo six phân cong cüa Lãnh dao  B. 

7. Vu Kê hoch - TM chInh 

PhM hqp vcii Van phông B6 bão dam kinh phi cho vic to-  chirc thi tuyn 

theo quy djnh. 

8. Tp chI To chu'c nhà nu'óc vã Trung tam Thông tin 

a) Co trách nhim tuyên truyn, pM biên rng rãi các thông tin lien quan 

den vic t6 chirc thi tuyn; dãng thông tin ve^ thi tuyn trén Cng thông tin din 

t1r cüa Bô Nti vii và trên Tap chi To chüc nhà ni.thc; 

b) Thirc hin các nhim vii khác theo sir phân cong cüa Lãnh dao 

NW nhân: 
- Bô tnrong; 
- Các Thtr trlrông; 
- Các doii vi thuôc Va trisc thuôc Bô; 
- Báo Nhân Dan; 
- Li.ru: VT, TCCB. 

Pham Thi Thanh Trà 
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