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BIỂU CHI TIẾT TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC GIÁO DỤC  

(Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh) 
Biểu số 03 

TT Nội dung Thời gian thực hiện 
Cơ quan, đơn vị, 

cá nhân chủ trì 

Cơ quan, đơn vị, cá nhân 

phối hợp 

Ghi 

chú 

1 
Công khai Kế hoạch tuyển dụng đặc cách và dự kiến danh sách giáo 

viên thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách 

Hoàn thành trong ngày  

13/02/2020 

UBND tỉnh 

(Sở Nội vụ tham mưu) 

Sở Giáo dục và Đào tạo; 

UBND các huyện, thành 

phố; Đài Phát thanh và 

truyền hình, Báo Tuyên 

Quang, Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 

2 

Thông báo tuyển dụng đặc cách giáo viên và hồ sơ dự tuyển. 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Khoản 1 Điều 3 

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.  

Thông báo tuyển dụng 

ngày 13/02/2020; kết 

thúc nhận hồ sơ dự 

tuyển ngày 

27/02/2020 

UBND tỉnh 

(Sở Nội vụ tham mưu) 

Sở Giáo dục và Đào tạo; 

UBND các huyện, thành 

phố 

 

3 Thành lập Hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên 
Hoàn thành trong 

ngày 28/2/2020 

UBND tỉnh 

(Sở Nội vụ tham mưu) 
Cơ quan, đơn vị liên quan  

4 

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển 

thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh dự tuyển và thực hiện 

tuyển dụng đảm bảo đúng quy định tại Văn bản số 5378/BNV-

CCVC ngày 05/11/2019 và Văn bản số 6396/BNV-CCVC ngày 

19/12/2019 của Bộ Nội vụ 

Hoàn thành trước 

ngày 10/3/2020 

  Hội đồng tuyển dụng 

đặc cách viên chức giáo 

dục tỉnh; Tổ giúp việc 

của Hội đồng tuyển 

dụng  

Cơ quan, đơn vị liên quan  

5 
Công khai kết quả xét tuyển đặc cách và dự kiến người trúng tuyển 

theo vị trí việc làm 

Hoàn thành trước 

ngày 13/3/2020 

  Hội đồng tuyển dụng 

đặc cách viên chức giáo 

dục tỉnh  

Cơ quan, đơn vị liên quan  

6 Giải quyết kiến nghị (nếu có) 
Hoàn thành trước 

ngày 28/3/2020 

  Hội đồng tuyển dụng 

đặc cách viên chức giáo 

dục tỉnh  

Cơ quan, đơn vị liên quan  
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TT Nội dung Thời gian thực hiện 
Cơ quan, đơn vị, 

cá nhân chủ trì 

Cơ quan, đơn vị, cá nhân 

phối hợp 

Ghi 

chú 

7 Tổng hợp, báo cáo kết quả xét tuyển với Chủ tịch UBND tỉnh   
Hoàn thành trước 

ngày 31/3/2020 

  Hội đồng tuyển dụng 

đặc cách viên chức giáo 

dục tỉnh  

Cơ quan, đơn vị liên quan  

8 
Thông báo công khai kết quả xét tuyển và danh sách giáo viên 

trúng tuyển và phân công công tác theo vị trí việc làm 

Hoàn thành trước 

ngày 03/4/2020 
UBND tỉnh 

Sở Giáo dục và Đào tạo; 

UBND các huyện, thành 

phố 

 

9 
Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; quyết định phân công công tác đối 

với người trúng tuyển theo quy định. 

Hoàn thành trong 

tháng 4/2020 

Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành 

phố 

Cơ quan, đơn vị liên quan  

------------------------ 
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