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THÔNG BÁO 

Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phòng chức năng thuộc Sở 

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

 

 

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; 

Thực hiện Kế hoạch số 2167/KH-SGDĐT ngày 12/9/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phòng chức năng thuộc Sở và một 

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

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, 

quản lý phòng chức năng thuộc Sở và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo như sau: 

I. Chức danh thi tuyển 

1. 01 vị trí chức danh Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ dạy và học. 

2. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh; 

3. 01 vị trí chức danh Phó Giám đốc Trung tâm GDTX-HN tỉnh; 

4. 01 vị trí chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo; 

5. 01 vị trí chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh. 

II. Đối tượng dự tuyển, điều kiện, tiêu chuẩn 

 1. Đối tượng dự tuyển 

 a) Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong 

quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ 

nhiệm chức danh tuyển chọn. 

b) Công chức, viên chức không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, 

nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh 

tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng Sở, ngành, lĩnh 

vực có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn. 

 2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi 

 a) Người dự thi phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo 

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

dân tỉnh Ninh Thuận về việc 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 
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tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố. 

b) Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán 

bộ, bao gồm: 

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm 

quyền xác nhận. 

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 

82 Luật Cán bộ, công chức và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức; 

khoản 17 Điều 1 và khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

cán bộ, công chức và Luật viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ 

theo quy định của pháp luật. 

- Điều kiện, tiêu chuẩn, yêu cầu cụ thể khác: Trên cơ sở các quy định của 

pháp luật hiện hành. 

III. Hồ sơ đăng ký dự thi 

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm); 

2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98 (được cơ quan, đơn vị nơi người dự 

tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển, trong đó có ghi 

nhận xét đánh giá); 

3. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có 

thẩm quyền); 

4. Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm 

đăng ký dự tuyển; 

5. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự tuyển 

đang công tác; 

6. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú; 

7. Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự tuyển (được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt); 

8.  Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ; 

9. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời 

hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển); 

10. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển 

hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến của cơ quan 

nơi người tham gia dự tuyển đang công tác và của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Ninh Thuận đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển và chuyển công tác nếu 

trúng tuyển. 

 Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 

25cm x 35cm và được niêm phong. 
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 IV. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi 

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ 07 giờ 00 phút ngày 

20/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/10/2022. 

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký được nộp tại Phòng Tổ chức - 

Hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 18 Lê Hồng Phong, phường Mỹ 

Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm).  

 V. Thời gian và địa điểm thi 

Dự kiến tổ chức trong tháng 11/2022. 

Các đơn vị, cá nhân có liên quan nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ về nội 

dung Thông báo này, đề nghị liên hệ trực tiếp Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng 

Tổ chức - Hành chính) hoặc qua số điện thoại 0259.3831754 để được hướng dẫn, 

giải quyết./. 

             
Nơi nhận:        

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;                                                                 

- 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 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Huệ Khải 

 

                                                                                    

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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…………., ngày…..tháng….năm ……… 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

Vị trí dự tuyển:…………….…………………………………………. 

 

Họ và tên:………………………………………. Nam, nữ:……………….. 

Ngày sinh:………………………………………………………………….. 

Quê quán:…………………………………………………………………… 

Dân tộc:……………………………………………………………………… 

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: 

 + Chuyên môn, nghiệp vụ:……………………………………………. 

 + Lý luận chính trị:……………………………………………………. 

 + Quản lý giáo dục:…………………………………………………… 

 + Quản lý nhà nước:…………………………………………………... 

 + Ngoại ngữ:…………………………………………………………... 

 + Tin học:……………………………………………………………... 

Chức vụ, đơn vị công tác:……………………………………………………. 

Hộ khẩu đăng ký thường trú:………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………. 

Điện thoại liên lạc:…………………………………………………………… 

Email:………………………………………………………………………… 

Sau khi nghiên cứu Kế hoạch số 2167/KH-SGDĐT ngày 12/9/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phòng chức năng thuộc 

Sở và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; tôi nhận thấy bản 

thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi. Vì vậy, tôi làm Đơn này đăng 

ký dự tuyển vào chức danh………………………………….......………………….. 

theo Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

 



Trên cơ sở đó, tôi gửi kèm theo Đơn này hồ sơ dự thi, gồm: 

- Văn bản của cấp có thẩm quyền xác nhận bản thân thuộc diện quy hoạch 

theo chức danh, vị trí (tương ứng) nêu trên; 

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/TCTW-98; 

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân; 

- Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm 

đăng ký dự tuyển; 

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi công tác; 

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú; 

- Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế. 

Tôi xin cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển, 

chấp hành sự phân công của cấp có thẩm quyền sau khi được bổ nhiệm chức danh 

đã trúng tuyển qua kỳ thi; đồng thời, cam đoan hồ sơ dự thi của tôi là đúng sự thật. 

Nếu thực hiện không nghiêm túc và có vấn đề sai trái, tôi xin chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

  

  Người viết đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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