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KẾ HOẠCH 

Triển khai thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

(Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 2305/KH-SGDĐT ngày 27/9/2021 của Sở GDĐT) 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ tỉnh 

ủy triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý 

cấp sở, cấp phòng; Quy định số 30-QĐi/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ 

tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

 Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó 

người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó 

trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-SGDĐT ngày 09/3/2021 của Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở và cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

 Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý một 

số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cụ thể như sau: 

 I  Mục đ ch, y u c u 

 1. Mục đích 

a) Phát hiện, thu hút, lựa chọn, bổ nhiệm người có năng lực lãnh đạo, quản 

lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức, 

đáp ứng vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm; nâng cao chất lượng đội ngũ công 

chức, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý. 

b) Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; công khai, minh bạch trong công tác 

bổ nhiệm để công chức, viên chức cố gắng rèn luyện, phấn đấu; từng bước đổi mới 

quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong 

công tác quy hoạch; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

a) Bảo đảm và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán 

bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. 

b) Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 

trách và phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị; tăng cường sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, quản lý công 
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chức, viên chức và của các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị sử dụng chức 

danh tuyển chọn. 

c) Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, viên 

chức; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

II. Số lượng, chức danh thi tuyển 

1. Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo. 

2. 01 vị trí chức danh Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT Pi Năng Tắc. 

3. 01 vị trí chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. 

4. 02 vị trí chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi. 

 III  Nội dung, hình thức thi tuyển 

 1. Thi viết 

 a) Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết 

về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; chức trách, nhiệm vụ, 

quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển 

quy định. 

  b) Người thi tuyển làm bài viết trên giấy, thời gian làm bài thi: 180 phút.  

 2. Thi trình bày Đề án 

 a) Nội dung thi trình bày Đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những 

mặt mạnh, hạn chế của đơn vị nơi có vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý cần bổ 

nhiệm (trong 03 năm tính đến thời điểm tổ chức Hội đồng thi tuyển) và chỉ ra 

nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển 

đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế 

hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển 

chọn; các kiến thức hiểu biết để lãnh đạo, quản lý đối với chức vụ đó; kỹ năng 

trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo. 

  b) Người thi tuyển tự trình bày Đề án thời gian tối đa 45 phút; trả lời các câu 

hỏi chất vấn thời gian từ 60 phút đến 90 phút. 

  IV  Thời gian tổ chức thi tuyển 

  1. Tổ chức thi viết: 07 giờ 00 phút ngày 20/4/2022. 

  2. Thông báo kết quả thi viết: ngày 25/4/2022. 

  3. Ứng viên nộp Đề án: ngày 28/4/2022. 

  4. Thi trình bày Đề án: ngày 05/5/2022. 

  5. Công bố kết quả thi tuyển: ngày 10/5/2022. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý một 

số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; yêu cầu các phòng chức 

năng thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện.  
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 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, cá nhân, đơn vị 

phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức - Hành chính) để kịp 

thời xem xét, giải quyết./. 
 

 

 

        
Nơi nhận:                                                                                              
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;                     

- Đăng Website Sở GDĐT; 

- Lưu VT, TC-HC. (NT)  

GIÁM ĐỐC  
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