ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
T

NG C N T
*
Số 34-KH/TCT

Bình Phước, ngày 17 tháng 10 năm 2019

KẾ

OẠC

Thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đào tạo,
nghiên cứu khoa học
----I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích: hát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đủ phẩm chất,
trình độ, năng lực, kinh nghiệm; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước
đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và tuyển chọn được ứng viên
đủ tiêu chuẩn, điều kiện, để bổ nhiệm giữ chức vụ theo quy định.
2. Yêu cầu: ảo đảm và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo
công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. gười đăng ký dự tuyển phải có đủ
năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của chức danh thi tuyển và là cán bộ, công
chức, viên chức được quy hoạch ở chức danh cần tuyển và tương đương, không
giới hạn trong phạm vi của rường.
II. Nội dung
1. Cơ sở pháp lý xây dựng Kế hoạch:
- Quy định số 18-QĐ/ U, ngày 12/02/2019 của an hường vụ ỉnh ủy về
chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của rường hính trị;
- Quyết định số 1458-QĐ/ , ngày 25 tháng 6 năm 2019 của an hường
vụ ỉnh ủy về việc ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý
cấp sở, cấp phòng trên địa bàn tỉnh ình hước;
- Quy định số 1443-QĐ/ , ngày 10 tháng 6 năm 2019 của an hường vụ
ỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt
phái, giới thiệu cán bộ ứng cử.
2. Chức danh thi tuyển: rưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học.
3. Đối tượng dự thi:
- Viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch
của chức danh thi tuyển đang công tác tại rường hính trị tỉnh ình hước có
nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển.
- Viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh,
nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch
của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.
- Viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc
chức danh tương đương với chức danh thi tuyển có nhu cầu bổ nhiệm chức danh
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thi tuyển được tập thể Đảng uỷ Ban Tuyên giáo - rường hính trị và Ban Giám
hiệu rường hính trị tỉnh ình hước giới thiệu.
III. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi
1. Đảm bảo tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy định tại
Quy định số 05-QĐi/
ngày 17/5/2018 của
V ỉnh ủy.
ó tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường
lối của Đảng, chính sách và pháp luật của hà nước.
ần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết
đấu tranh chống tham nhũng. ó ý thức tổ chức kỷ luật. rung thực, không cơ
hội. Gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
ó trình độ lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách
và pháp luật của hà nước; có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực, sức
khoẻ để làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, cụ thể:
+ Về trình độ chuyên môn: ốt nghiệp đại học trở lên thuộc các nhóm ngành
luật, hành chính, chính sách công, quản lý nhà nước, các nhóm ngành xã hội.
+ Về trình độ lý luận chính trị: rung cấp trở lên.
+ Quản lý hà nước: có
hoặc ngạch chuyên viên chính.

hứng chỉ bồi dưỡng ngạch giảng viên chính

+ in học, ngoại ngữ: phù hợp với yêu cầu của ngạch.
+ oàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tục (tính
đến thời điểm thi tuyển) được cấp có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.
+ Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt

am.

2. Đáp ứng đủ điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ, cụ thể:
- ó hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền
kết luận đủ điều kiện bổ nhiệm.
- rong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định, cụ thể là thời gian công tác ít
nhất phải đủ 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm xem xét bổ nhiệm
- Là viên chức trong chỉ tiêu biên chế của tỉnh ình hước.
- ó đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao; không thuộc các
trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 56 Luật Viên chức và
các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
IV.

ồ sơ đăng ký dự thi

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đăng trên Website Trường Chính trị tỉnh);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2 W), do cá nhân tự khai được cơ quan
đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;
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- ản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn
(trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được
công chứng dịch thuật sang tiếng Việt);
- ản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật tại
thời điểm đăng ký dự tuyển;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền (cấp huyện trở
lên) cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;
- ản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia
dự tuyển đang công tác.
- ản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân
của người tham gia dự tuyển và gia đình;
- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có
thẩm quyền phê duyệt).
Trường hợp người tham gia dự thi không phải là viên chức của Trường Chính
trị tỉnh Bình Phước phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự
thi đang công tác đồng ý cho dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.
- ồ sơ đựng trong bì cỡ 22cm x 32 cm.
V. Thời gian tổ chức thi
1. hời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: ừ ngày
17/10/2019 đến ngày 31/10/2019.
2. hời gian thẩm định hồ sơ: ừ ngày 01/11/2019 đến ngày 05/11/2019.
3. hông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: ừ ngày 06/11/2019 - 08/11/2019.
4. hời gian và lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau (có lịch riêng).
VI. Nội dung, hình thức thi tuyển
1. Thi viết
- ội dung thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của hà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,
viên chức; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội
dung khác do ội đồng thi tuyển quy định.
- ài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm
trung bình cộng của các thành viên ội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. gười
dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần
thi trình bày Đề án.
- hời gian thi viết là 180 phút.
2. Thi trình bày đề án
- ội dung thi: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của
đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng và
đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn;
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chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu
được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử,
giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của
ội đồng thi tuyển và những người tham dự.
- Điểm thi được chấm theo thang điểm 100, gồm 3 phần: (1) Xây dựng đề
án: 20 điểm; (2) ảo vệ đề án: 40 điểm; (3) rả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.
- hời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút. hời gian trả lời các câu hỏi chất
vấn từ 15 phút đến 30 phút.
- hành phần tham dự phần thi trình bày Đề án của người dự tuyển, gồm:
+ oàn bộ ội đồng thi tuyển.
+ an Giám hiệu, đại diện ông đoàn, Chi đoàn cơ quan.
VII. Tổ chức thực hiện
1. Thành lập ội đồng thi tuyển
1.1. iệu trưởng quyết định thành lập ội đồng thi tuyển gồm 05 thành viên.
hủ tịch ội đồng là đồng chí Bí thư Đảng ủy, iệu trưởng. ác thành viên gồm: các
hó iệu trưởng, 01 rưởng khoa và rưởng phòng ổ chức - Hành chính - Quản trị.
hư ký ội đồng thi tuyển là rưởng phòng ổ chức - Hành chính - Quản trị.
1.2. ội đồng thi tuyển có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
- Định hướng tài liệu nghiên cứu và hướng dẫn thí sinh xây dựng, chuẩn bị
nội dung thi trình bày Đề án.
- hành lập ổ giúp việc, an ra đề thi (xây dựng ngân hàng đề thi viết và
thang điểm của từng phần trong đề thi viết cho chức danh dự tuyển), Ban coi thi.
- ổ chức chấm điểm bài thi viết (người chấm được lựa chọn trong thành
phần Hội đồng thi tuyển, do Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định về số lượng,
thành viên cụ thể) và chấm điểm trình bày Đề án của người dự tuyển (toàn bộ
thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm điểm trình bày đề án).
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi.
2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc

ội đồng thi tuyển

- hổ biến quy chế, nội dung, cách thức, kế hoạch, cung cấp thông tin cần
thiết cho đối tượng dự tuyển (sau khi được Hội đồng thi thống nhất);
- Quản lý tài liệu thi; đề thi; tổng hợp điểm thi bảo đảm an toàn, bí mật;
- ổ chức phục vụ thi theo kế hoạch đã được phê duyệt;
- hông báo kết quả thi tuyển;
- Đảm nhận các công việc hậu cần phục vụ cho kỳ thi;
- hực hiện các nhiệm vụ khác do ội đồng thi phân công.
3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
- ham mưu iệu trưởng thành lập ội đồng thi tuyển và ổ giúp việc.
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- hông báo việc thi tuyển trên các phương tiện thông tin;
- iếp nhận, kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện
của người tham gia dự tuyển;
- ổng hợp báo cáo danh sách đối tượng tham gia dự tuyển;
- heo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thi tuyển; tổng hợp, báo cáo an ổ
chức ỉnh ủy kết quả thi tuyển;
- Dự trù và thanh quyết toán kinh phí thi tuyển;
- huẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ thi tuyển;
- hực hiện các nhiệm vụ khác do an Giám hiệu phân công.
4. Phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học
- ạo điều kiện để người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tìm hiểu, tiếp cận
thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; vai trò, nghĩa vụ, quyền
lợi và các vấn đề khác liên quan đến vị trí thi tuyển.
- hực hiện các nhiệm vụ khác do an Giám hiệu phân công.
5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có người tham gia dự thi
ạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi làm các thủ
tục, chuẩn bị Đề án và tham gia dự thi đầy đủ.
rên đây là kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh rưởng phòng Quản lý
đào tạo, nghiên cứu khoa học của rường hính trị tỉnh ình hước. Trong quá
trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản
ánh về rường hính trị tỉnh ình hước (thông qua Phòng Tổ chức - Hành chính
- Quản trị. Điện thoại: 02713.879.251), để xem xét, giải quyết.
ơi nhận:
- hường trực ỉnh ủy (B/c),
- ác an Xây dựng Đảng ỉnh ủy,
- ác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- rung tâm ồi dưỡng chính trị các
huyện, thị xã, thành phố,
- an Giám hiệu, các phòng, khoa,
- Đăng Website rường,
- Lưu Văn thư.
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