
UBN1 THANH PHO HA NQI 
S VAN HOA VA THE THAO 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: ,Z1O/QD-SVHTT Ha Nç3i, ngày l9tháng 9 näm 2022 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt chi tiêu Va ban hành k hoich 

tôchtrc tuyên thing viên chu'c vão lam vic 
tii Triro'ng Phô thông náng khiêu the diic the thao Ha Ni nãm 2022 

GIAM DOC S VAN HOA VA THE THAO HA NQI 

Can cii' Quye't dinh so' 01/2022/QD-UBND ngày 11/01/2022 cia UBND 

Thành pM Ha N5i v viçc quy djnh chz'c nàng, nhiém vy, quyé'n hgn và cci cáu to 
chz'c cza So' Van hóa và Thé thao thành pM Ha Nói, 

Can cii' Luçit Viên ch&c ngày 15/11/2010,' Luát Szra ddi, b sung m5t so diêu 
cña Lu2t COn b5, cOng chz'c vii Luçt Viên ch&c ngày 25/11/2019; 

Can ci Nghj djnh s 115/2020/ND-CT ngiiy 25/09/2020 cia GhInh phü quy 
djnh v tuyén dyng, th dyng và quOn l viên chi'c; 

Can ci' Nghj dnh so' 106/2020/ND-CT ngày 10/9/2020 cia OiInh phi quy 
djnh v vj frI vic lam và s lwQlig ngu'&i lam vic trong don vj sy' nghip cOng ip, 

Can cii' Thông tu' sd 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cia Bó tru'Ong Bó N5i 
vy v ban hành quy chi' tá chi'c thi tuyen, xét tuye'n cOng chj'c, viên chi'c, thi nOng 
nggch cOng chz'c, thi hoc xét thàng hgng ch&c danh ngh nghip viên chic,' N5i 
quy thi tuyén, xét tuyen cOng ch&c, viên cht'c, thi nâng nggch cOng chi'c, thi holc 
xét tháng hgng chi'c danh ngh nghiçp viên chz,'c, 

Can c' Quyé't djnh sd 25/2021/QD-UBND ngày 19/11/2021 cia UBND 
Thành M Ha N5i v vic ban hành Quy djnh v quin lj td ch&c b3 may, biên ché, 
cOn b5, cOng chj'c, viên chj'c, ngzthi lao dç3ng trong tá chj'c hinh chInh, do'n vj s 
nghip cOng 4p, doanh nghip cO vdn nhà nithc thu5c thdm quyn quOn l,) c 
UBND Thành pM Ha Nç5i,' 

Can ci cOng van s 534/SNV-VP ngày 08/03/2022 cia SO' N5i Vy Ha N5i ye 
vic th,rc hin n5i dung thcm djnh chi tiêu và ke' hogch tuyn dyng viên ch&c; cOng 
van s 578/SN V-TCBC ngày 11/03/2022 cüa SO' Ni Vy Ha Ni vi vic thong nhO't 
chi tiêu tuyn dyng viên cht'c là giOo viên cia Tru'O'ng PM thông nang khiêu the 
dyc the thao thu5c SO' Van hóa và Thé thao Ha N5i và cOng van sOT  862/SN V-
CCVC ngiiy 0 7/4/2022 cña SO' N5i vy Ha N(5i v gop jT ké' hogch tuyé'n dyng viên 
cht'c cia SO' Van hóa vii Thé thao Ha N(5i; 

SVANHC 

VA THETH 



GIAM DOC 

I,; 
Do Dlnh Hông 

Xét dê nghj cua Truthig Phó thong nàng khiêu The dyc The thao tgi T& trInh 

s 55/TTr-PTNKTDTT ngày 18/3/2022 và phông TO chi'c Pháp ché tgi Ta trInh s 
110/TTr-TCPC ngày 13/4/2022. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. 

1. Phé duyt chi tiêu xét tuyn viên chirc vào lam vic tai  Tnnmg Ph thông 
näng khiêu The dic the thao Ha Ni näm 2022 là 17 nguñ, có biêu chi tiêt kern theo. 

2. Ban hành Kê hoach  to chüc tuyên diing viên chirc vào lam vic tai  Tnr?mg 
Phô thông näng khiêu the diic the thao Ha Ni nàm 2022. 

Diêu 2. 

Giao Hiu trithng Truâng Phô thông nàng khiu Th diic Th thao Ha Ni 
phôi hçp vi phông To chüc Pháp chê-Sâ Van hóa và The thao to chüc thicc hin 
tuyên diing viên chüc dung quy djnh pháp 1utt. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày k. 

Các ông (bà) Chánh Van phông Sty, Tru&ng phông To chüc Pháp ch, Hiu 
tru&ng Tru?ng Phô thông näng khiêu The diic The thao Ha Ni và các &m vj, Ca 
nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noinhin: 
- Nhix Diu 3; 
- Ban Giám doe Sà; 
- ScN,i vIi; 

- Thanh tra Si; 
- Lru VT, TCPC(T1en  08b)• 
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UIBND THANT-1 PHO HA NQI CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
sà VAN HOA VA THE THAO Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

KE HOACH 
To churc tuyn diing viên ch.rc vào lam vic ti 

Tr.rrng Phô thông nãng khiêu the diuc the thao Ha Ni nám 2022 
(Ban hành kern theo Quyêz' djnh soa2ngày/9 tháng f  nàm 2022 

cza Sà Van hóa và The thao Ha NQ 

Thirc hin Quy djnh v quán l t chüc b may, biên ch, can b, cong 
chüc, vien chüc, nguñ lao dng trong t, chirc hành chInh, don vi si:r nghip 
cong lip, doanh nghip Co vn nhà nuc thuc thm quyn quàn l cüa UBND 
Thành ph Ha Ni ban hành kern theo Quyt djnh s 25/2021/QD-UBND 
ngày 19/11/2021 cüa UBND Thành ph Ha Ni, Sâ Van boa và Th thao Ha 
NOi ban hành K hotch T chrc xét tuyn viên chirc vào lam vic ti Tnrông 
Ph thông näng khiu th diic th thao Ha Ni (sau day diiçyc viêt tat là Tnthng 
Ph thông näng khiu TDTT Ha Ni) näm 2022 nhix sau: 

I. CaSPHAPLY 
- Lut Viên chüc ngày 15/11/20 10; Lut Sira di, b sung mt s diêu cüa 

Lut Can b, cong chirc và Lut Viên chüc ngày 25/11/2019; 
- Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 25/09/2020 cña ChInh phü quy 

djnh v tuyn ditng, sü dung và quãn l viên chüc; 
- Nghj djnh s 106/2020/ND-CP ngày 10/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh ye 

vj trI vic lam và s krçing nguii lam vic trong don vj 51r nghip cOng lip; 
- Thông tu s 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cüa B trithng B Ni vi 

v ban hành quy ch t chüc thi tuyn, xét tuyn cOng chüc, viên chüc, thi nâng 
ng.ch cong chüc, thi hoc xét thäng hang chirc danh ngh nghip viên chirc; Ni 
quy thi tuyn, xét tuyn cong chüc, viên chüc, thi nâng ngch cOng chüc, thi 
hoc xét thàng hang chüc danh ngh nghip viên chüc; 

- Các Thông tu s: 02, 03, 04/TT-BGDDT ngày 15/09/2020 cüa B Giáo 
duc và Dào to quy dinh ma s, tiêu chuân chüc danh ngh nghip và bô nhim, 
xp kiong viên chrc lam cOng tác giáng dy trong các trung tiu hçc, trueing 
trung h9c co sâ, tru&ng trung h9c ph thông cong lap; 

- Quy& djnh s 25/2021/QD-UBNID ngày 19/11/2021 cüa UBND Thành 
ph Ha Ni v vic ban hành Quy djnh v quàn 1 t chüc b may, biên ch, can 
b, cOng chüc, viên chüc, nguii lao dng trong th chüc hành chInh, don vj 5ir 
nghip cOng ltp, doanh nghip có vn nhà nuóc thuc thm quyn quân l cüa 
UBND Thành ph Ha Ni; 



- Quyt djnh s 5474/QD-UBNID ngày 10/08/2017 cüa UBNID thành ph 
v vic phé duyt D an vj trI vic lam cüa các dan vj sr nghip trirc thuc Si 
Van boa và Th thao Ha Nôi; 

- Quy& djnh s 917/QD-SVHTT ngày 28/12/202 1 cüa Si Van boa và The 
thao Ha Ni v vic phân b chi tiêu k hoach biên ch 11am 2022 cho các don 
vj sir nghip thuc Sâ Van boa và Th thao Ha Ni; 

- Cong van s 534/SNV-VP ngày 08/03/2022 cUa Si Ni Vii thành ph 
Ha Ni v vic thirc hin ni dung thm djnh chi tiêu và k hoach  tuyên diing 
viên chüc; cong van s 578/SNV-TCBC ngày 11/03/2022 cüa Si Ni Vii Ha 
Ni v vic tMng nhtt chi tiêu tuyn dung viên chirc là giáo viên cüa Tru?ing 
Ph thông nàng khiu th diic th thao thuc Si Van hóa và Th thao Ha Ni và 
cong van s 862/SNV-CCVC ngày 07/4/2022 cUa S& Ni viii Ha Ni v gop k 
hoach tuyn diing viên chüc cüa Sà Van hóa và Th thao Ha Ni. 

II. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Muic dich 
Tuyn diing viên chirc vào lam vic tii Tnring Ph thông nàng khiêu 

TDTT Ha Nôi thuôc Sâ Van hóa và Th thao Ha Ni dam bão chat luçmg, dung 
co cu chüc danh ngh nghip viên chüc và vj trI vic lam, dáp irng yêu cu 
nhim vi duçic giao. 

2. Yen can 
- Vic xét tuyn viên chirc phâi bâo dam cOng khai, minh bach,  khách 

quan và dung quy djnh cüa pháp lut d lira chçn dizçic nhtng nguii có trInh d 
và näng lirc theo yêu cu, tiêu chun cüa vj trI cn tuyn diing; 

- Vic xét tuyn viên chrc phài can cir vào yêu cu thim vi, vj trI vic 
lam và s luqng nguYi lam vic tai  don v. 

III. Cm TIEU XET VIEN CHIJ'C 
1. S lu'çrng viên chu'c 
S lucing viên chirc dizçc giao cüa don vj näm 2022 là 65 ngi.thi; s luçing 

vien chüc hin có (dIn ngày 14/03/2022,) là 44 ngithi; s luçmg viên chirc chua 
sü diing là 21 ngui. 

2. Clii tiêu tuyn diing: 
Chi tiêu xét tuyn viên chüc cüa TriRng Ph thông näng khiu TDTT Ha 

Ni dã duçic Si Ni vii Ha Ni thng nht tai  Cong van s 578/SNV-TCBC 

ngày 11/03/2022): 17 viên chüc. Cu th nhu sau: 

TT V1 trI vic lam Ma s 
CDNN 

Hng 
CDNN 

S 
lirqng 

Yen câu v trinh d, 
chuyên ngành/ ngänh 

1 Giáo viên THPT V.07.05.15 Htng III 04 Dti h9c six phtm Toán 



2 Giáo viên THPT V.07.05.15 Hang III 01 Dai  hQc six phm Vt 1 

3 Giáo viên THPT V.07.05.15 Hang III 02 Dai hQc six pham Hóa hQc 

4 Giáo viên THPT V.07.05.15 Hang III 01 Dai  hQc six pham Sinh hçc 

5 Giáo vien THPT V.07.05.15 Hang III 01 Dai  hQc six pham Tin hçc 

6 Giáo viên THPT V.07.05.15 Hang III 03 Dai  hçc six pham NgU van 

7 Giáo viên THPT V.07.05.15 Hang III 01 Dai  hçc six pham Ljch Sir 

8 Giáo viên THPT V.07.05.15 Hang III 01 Dai h9c six pham Dja 1 

9 Gião viên Ti&i h9c V.07.03.29 Hang III 03 Dai hoc six pham Tiu hçc 

Tong 17 

LV. T[EU CIIU N, BIEU KIN BANG KY DII TUYEN vA Ut TIEN TRONG 
TUYEN DUNG 

1. Diu kiin dàng k dir tuyên 
Diêu kiên, tiêu chuân dãng k tuyên diing viên chirc duçc thirc hin theo 

quy djnh tai  Diêu 22 cüa Lut Viên chüc và Khoán 1 Diêu 5 Nghj djnh so 
115/ND-CP ngày 25/09/2020 cüa Chjnh phU quy dnh ye tuyên dung, sir diing 
và quân 1 viên chüc. Cit the nhu sau: 

1.1. Ngithi có dü các diu kin sau day, không phân bit dan tc, 11am, nct, 
thành phân xà hi, tin ngung, ton giáo, '°ai  hInh dào tao  duqc däng k dir 
tuyên viên chüc: 

- Co quôc tjch Vit Nam và cix trii tai  Vit Nam; 
- Tü dü 18 tuôi tth len; 
- Co phâm chat chInh trj, dao  due tot; 
- Co Phiêu däng k dc tuyên theo mu quy djnh; 
- Co 1 ljch rO rang; 
- Dü sue khOe dé thirc hin cong vic hoc nhim vi; 
- Co van bang, chüng chi dào tao,  chüng chi hành nghê hoc có näng 

khieu, k5 näng phü hçip vi vj trI vic lam can tuyôn diing và quy djnh tai  Kê 
hoach nay. 

1.2. Nhüng nguii sau day không ducic däng k dir tuyên: 
- Mat näng lrc hành vi dan sir hoc bj han  chê näng 1irc hành vi dan sir; 
- Dang bj truy ciru trách nhim hInh sir; dang chap hành ban an, quyêt 

djnh ye hInh sir cüa TOa an; dang bj ap diing bin pháp x1r 1 hành chinh dua vào 
ca si chüa bnh, c sO giáo dc, trumg giáo duông. 

2. U'u tiên trong tuyên di.ng viên churc 
Dôi tuqng và diem ixu tiên trong dir tuyên theo quy djnh tai  Diêu 6 Nghj 

djnh so ii 5/ND-CP ngày 25/09/2020 cüa ChInh phü: 
- Anh hung Lcc hxqng vu trang, Anh hing Lao dng, thuang birth, nguñ 

huâng chinh sách nhu thucing binh, thucmg binh lOai  B: Dixçc cong 7,5 diem vào 
két qua diem vOng 2; 

- Nguñ dan tc thiêu so, si quan quân di, sT quan cOng an, quân nhân 
chuyên nghip phirc viên, nguii lam cOng tác co yeu chuyên ngành, hc viên tOt 



nghip dào tao  si quan dir bj, t& nghip dào tao  chi buy tru&ng Ban chi buy 
quân sir cap xã ngành quân sir co sâ dugc phong quân ham si quan dir bj cia 
Thng k ngch si quan dir bj, con 1it si, con thucing binh, con bnh binh, con 
cüa ngu?ii hiRing chInh sách nhu thi.rang binh, con cüa thucing birth lOai  B, con 
dé cUa ngiRii boat dng kháng chiên bj nhiêm chat dc hóa bce, con Anh hung 
Lrc luqng vu trang, con Anh hung Lao dng: Dixçic cong 5 diem vào kêt qua 
diem vông 2; 

- NgiRii hoàn thành nghia v11 quân sr, nghia vii tham gia cong an nhân 
dan, di viên thanh niên xung phong: Dugc cong 2,5 diem vào kêt qua diem 
vông2. 

* Luu : Trut'mg hçip ngiRii dir tuyên thu)c nhiêu din uu tiên thu trên tbI 
chi duçic cong diem uu tiên cao that vào két qua diêm vông 2. 

V. PHIEU 1ANG KY TUYEN DUNG  vA TO CHU'C TUYEN DUNG 
1. Phiêu dàng k tuyên diing 
NgiRii dang k dr tuyên viên chüc ntp trilc tiêp 01 phiêu däng k dii 

tuyên theo mâu vão 01 vj tn lam vic theo chI tiêu cia dirge phê duyt tai  Mrc 2 
phân III cüa Kê hoach nay. Ngixèi däng k dir tuyên phãi kê phâi day dü, chInh 
xác ye cac ni dung yêu câu trong phiêu dàng k dir tuyên tIth den thii diem 
np phiêu däng k du tuyên va chju trách nhim ye tInh khách quan, trung thlTc 
trong phiêu däng k dir tuyên. 

Sau khi có quyêt djnh cong then kêt qua xét tuyên và thông báo np ho s 
trñng tuyên, ngui tring tuyên phâi den c quan có thârn quyên tuyên diing viên 
chüc dê xuât trInh ban chInh các van bang, ching chi, kêt qua hc tip,  dOi tugng 
iru tiên (nêu co)... theo yêu cau cüa vj trI vic lam can tuyên dê hoàn thin ho sa 
tuyên diing theo quy djnh. 

Trithng hçp ngiRii trüng tuyên kbông hoàn thin day dü ho sa trüng tuyên 
theo quy djth hoc có hanh vi gian dôi trong vic kê khai phiêu dang k dir 
tuyên hoc co quan có thâm quyên tuyen diing viên chiirc phát hin có vic sü 
dicing van bang, chirng chi kbOng dung quy djnh dê tham gia tuyên diing thI së 
buy kêt qua tuyên dçrng theo quy djnh. 

Tiêp nhn phiêu dãng dr tuyên: Th?ñ gian, dja diem np phiêu dang k dir 
tuyên viên chüc sê dirge thông báo cii the sau. Giám doe Sâ Van hóa và The 
thao giao Hiu trithng TriRing Phô thông näng khiêu TDTT Ha Ni huâng dan 

the ye thñ gian, dja diem tiep thin  phiêu dang k dir tuyen theo quy djnh 
2. Hlnh thfrc, ni dung tuyên dyng, xác djnh ngtrvi trñng tuyên 
2.1. H'.nh thü'c tuyên diing 
Xét tuyên 02 vông theo Nghj djth 11 5/2020/ND-CP ngày 25/09/2020 cüa 

ChIth phü quy djth ye tuyen diing, s1r dirng và quan 1 vien chüc. 
2.2 Ni dung tuyên duing 
a. Vông 1: Kiêm tra phiêu dãng k dir tuyên 
Kiem tra dieu kin dir tuyen tai  phieu däng k dr tuyen theo yéu câu cüa vj 

trI vic lam can tuyn, nêu dáp lrng dü thI ngiRii dci tuyên dirge tham dr vông 2. 
b. Vông 2: Thi mon nghip vij chuyên ngành. 
- HIth thüc thi: Thirc hàth bai giâng. 

N 
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- Ni dung thi: Kim tra kin thüc, k' nàng hot dng ngh nghip nguYi 
dir tuyên theo yêu câu cüa vj trI vic lam can tuyên. 

- Thi gian thi: 
± Cong tác chuân bj bài giàng cüa thi sinh là không qua 15 phüt tInh tr 

thyi diem bôc thäm bài giàng. 
+ Th?yi gian trInh bay thirc hành bài giâng cüa thI sinh là 30 phiit. 
- Thang diem châm thirc hành bào giãng là 100 diem. 
3. Cách xác dnh ngurb'i trñng tuyên: 
3.1. Nguôi trüng tuyên trong kr  tuyên ding viên chüc phài có dü các diêu 

kiên sau: 
a) Co kêt qua diem thi tii vông 2 dt tir 50 diem trâ len. 
b) Co so diem vông 2 cong  vâi diem uu tiên quy djnh tai  Diêu 6 Nghj djnh 

nay (neu co) cao hon lay theo thir t'çr diem tiir cao xuông thâp trong chi tiêu duçic 
tuyên diing cüa tüng vj trI vic lam. 

3.2. Tru&ng hçp có tir 02 nguôi tth len có tong so diem tInh theo quy djnh 
ti diem b khoàn 1 Diêu nay bang nhau chi tiêu cuôi cüng cüa vj trI vic lam 
can tuyên thI ngrnñ có kêt qua diem thi vông 2 cao hon là nguYi tthng tuyên; 
nêu vn không xác djnh duçic thI ngi.thi dung dâu Co quan, don vj có thâm quyên 
tuyên ditng viên chüc quyet djnh ngui tthng tuyên. 

3.3. NgiRii không tri1ng tuyên trong kr thi tuyên viên chüc không dugc bào 
km kêt qua thi tuyên cho các kST thi tuyên lan sau. 

VI. TH1I GIAN, DIA DIEM TO CHUC XET TUYEN: 
1.Thô'gian 
Dir kiên to chüc thirc hin xét tuyên trong Qu II näm 2022. 
2.DIa diem to chtrc xét tuyên: 
To chüc ti Truàng Phô thông näng khiêu TDTT Ha Ni; dja chi: Du?mg 

Lê Due Thu, phumg M DInh 2, qun Nam Tü Liêm, thành phô Ha Ni. 

VII. KINH PHI TUYEN DUNG 
Kinh phi to chirc tuyên dung viên chüc duçc thrc hin theo quy djnh ti 

Thông tiz so 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/202 1 cüa B Tài chinh quy djnh müc 
thu, chê d thu, np, quân l và si:r ding phi tuyên diing và dir thi nâng ngtch, 
thäng hang cong chirc, vien churc; 

Müc chi duçic thrc hin theo Nghj quyêt so 10/2019/NQ-H1DND ngày 
04/12/20 19 cüa HDND Thânh phô ye vic quy djnh mt so ni dung, müc chi 
thuc thâm quyên cüa HDND Thành phô; Nghj quyêt so 16/2021/NQ-HDND 
ngày 08/12/202 1 cüa HDND Thành phô ye vic ban hành Quy djrih mt sôni 
dung, müc chi thuc thâm quyen ban hành cüa Hi dông nhân dan Thành phô. 

VIII. TO CH1J'C THCHIN: 
1. S& Van hóa Va The thao 

- Ban hành Quyêt djnh phé duyt chi tiêu vâ ban hành Ké hoachTô chüc 
tuyên diing viên chuc vao lam viec tai Trung Phô thông nàng khiêu the dçic the 
thao Ha NÔi näm 2022. 

- Quyêt djnh thành 1p Hi dông tuyên diing vien chüc. 



- Ni dung thi: Kim tra kin thirc, k5' nAng hoat dng ngh nghip ngiRii 
dir tuyên theo yêu câu cüa vj tn vic lam can tuyên. 

- Than gian thi: 
+ Cong tác chuân bj bài giáng cüa thI sinh là không qua 15 phüt tInh tü 

th?yi diem bôc thäm bài giàng. 
+ Thani gian trInh bay thirc hành bài giàng cüa thI sinh là 30 phüt. 
- Thang diem châm thirc hành bào giàng là 100 diem. 
3. Cách xác dnh  ngiroi trñng tuyên: 
3.1. Ngix?ii trüng tuyên trong k tuyên diing viên chirc phài có dü các diêu 

kin sau: 
a) Co kêt qua diem thi tai  vông 2 dat  tü 50 diem tran len. 
b) Co so diem vông 2 cong vâi diem ixu tiên quy djnh tai  Diêu 6 Nghj djnh 

nay (neu co) cao hcm lty theo thu tr dim ti'r cao xuông thâp trong chi tiêu duqc 
tuyên diing cüa tung vj tn vic lam. 

3.2. Trithng hçip có tir 02 nguani tth len có tong so diem tInh theo quy djnh 
tai diem b khoàn 1 Diêu nay bang nhau a chi tiêu cuôi cüng cüa vj trI vic lam 
can tuyên thI ngithi có kêt qua diem thi vông 2 cao hn là ngithi trüng tuyên; 
neu van không xác dinh duçic thI nguani dung dâu c quan, dcm vi có thâm quyên 
tuyên dung viên chüc quyêt djnh nguani trüng tuyên. 

3.3. Ngis?ii không trñng tuyên trong kS'  thi tuyên viên chüc không duçic bào 
km kêt qua thi tuyên cho the kS'  thi tuyên lan sau. 

VI. THI GIAN, DIA DIEM TO CHIJ'C XET TUYEN: 
1.Thèigian 
D kiên to chüc thirc hin xét tuyên trong Qu II näm 2022. 
2. Dja diem to chtrc xét tuyên: 
To chirc tai  Trrnmg Phô thông näng khiêu TDTT Ha Ni; dja chi: Dumg 

Lê Düc Th9, phuang M5 DInh 2, qutn Nam Tir Liêm, thành phô Ha N5i. 

VII. KINH PHI TUYEN DUNG 
Kinh phI to chüc tuyên diing viên chirc duc thirc hin theo quy djnh tai 

Thông tu so 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 cüa B Tài chInh quy djnh müc 
thu, che d thu, np, quãn l và s'Cr diing phi tuyên diing và dr thi nâng ngch, 
thàng hang cong chüc, viên chüc; 

Müc chi duçic thrc hin theo Nghj quyet so 10/2019/NQ-HDND ngày 
04/12/2019 cüa HDND Thành phô ye vic quy djnh mt so ni dung, müc chi 
thuc thâm quyen cüa HDND Thành phO; Nghj quyêt sO 16/2021/NQ-HDND 
ngày 08/12/2021 cüa HDND Thành phO ye vic ban hành Quy djnh mt sO ni 
dung, müc chi thuc thâm quyên ban hành cüa Hi dông nhân dan Thành phô. 

VIII. TO CHC THUCHIN: 
1. S& Van hóa va The thao 

- Ban hành Quyêt djnh phe duyt chi tiêu và ban hành Kê hoach To chüc 
tuyên ding viên chuc vào lam vic tai Truang Phô thông näng khieu the dçic the 
thao Ha Nôi näm 2022. 

- Quyêt djnh thành 1p Hi dông tuyên ditng vien chüc. 
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- Thirc hin các nhim vii khác khi duçc giao. 
Trên day là Kê hoach to chirc tuyên diing viên chüc vào lam vic tai 

Tnrông Phô thông näng khiêu the dic the thao Ha Ni näm 2022, trong qua 
trInh thirc hin nêu phát sinh các khO khan, viiàng mac dê nghj các dan vj báo 
cáo Giám dOc Si Van hóa và The thao Ha Ni (qua phông To chüc Pháp chê 
tong hçp) dé xem xét, giài quyêt theo quy djnh.I

,,ëJ 
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CHI TIEU XET TUYEN VIEN CHU'C vAo LAM VIEC TJ 
TRUNG PHO ThÔNG NANG KHIEU ThE PVC  THE THAO HA NO! NAM 2022 

(Kern theo Quye't djnh s2'fO ngayllf thangqnam 2022 
cza Sà Van hóa và The thao Ha Nói) 

TT V1 tn vlçc lani Ma so 
CDNN 

Hang 
CDNN 

So 
lirong 

Yêu câu ye trInh do, 
chuyen nganh/ nganh 

dao to 

1 Giáo viên THPT V.07.05.15 Htng III 04 Dti hQc six phm Toán 

2 Giáo viên THPT V.07.05.15 Hang III 01 Dai  he six pham Vt 1 

3 Giáo viên THPT V.07.05.15 Hang III 02 Dai  h9c six pham Hóa h9c 

4 Giáo viên THPT V.07.05.15 Hang III 01 Dai  hQc six phtm Sinh hc 

5 Giáo viên THPT V.07.05.15 Hang III 01 Thu hQc six phm Tin h9c 

6 Giáo viên THPT V.07.05.15 Hang III 03 Dui hQc six phm Ng van 

7 Giáo vien THPT V.07.05.15 Hang III 01 Diii h9c six phm Ljch Sü 

8 Giáo vien THPT V.07.05.15 Hang III 01 Dai  h9c six phm Dja 1 

9 Giáo viên Tiu h9c V.07.03.29 Hang  III 03 Dai  hQc six phm Tiêu hQc 

Tong 17 
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