ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ PHÚ MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 118 /TB-UBND

Phú Mỹ, ngày 01 tháng 3 năm 2022

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc thi tuyển chức danh viên chức lãnh đạo,
quản lý đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ
Căn cứ Kế hoạch số 583/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND thị xã về thi
tuyển chức danh viên chức lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã Phú
Mỹ; UBND thị xã Phú Mỹ thông báo tổ chức thi tuyển chức danh viên chức lãnh đạo,
quản lý đơn vị sự nghiệp năm 2022 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ cụ thể như sau:
1. Số lượng, chức danh, vị trí thi tuyển
1.1. Chức danh Hiệu trưởng (07 vị trí):
- Mầm non: 03 vị trí, gồm:
+ Hiệu trưởng trường Mầm non Phước Hòa.
+ Hiệu trưởng trường Mầm non Châu Pha 2.
+ Hiệu trưởng trường Mầm non Tóc Tiên.
- Tiểu học: 01 vị trí, gồm:
+ Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Lợi.
- Trung học cơ sở: 03 vị trí, gồm:
+ Hiệu trưởng trường THCS Phước Hòa.
+ Hiệu trưởng trường THCS Tân Phước.
+ Hiệu trưởng trường THCS Phan Bội Châu.
1.2. Chức danh Phó Hiệu trưởng (07 vị trí):
- Mầm non: 02 vị trí, gồm:
+ 01 Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Mỹ Xuân.
+ 01 Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hắc Dịch.
- Tiểu học: 02 vị trí, gồm:
+ 01 Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Mỹ.
+ 01 Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tóc Tiên.
- Trung học cơ sở: 03 vị trí, gồm:
+ 01 Phó Hiệu trưởng trường THCS Phú Mỹ.
+ 01 Phó Hiệu trưởng trường THCS Phan Chu Trinh.
+ 01 Phó Hiệu trưởng trường THCS Phan Bội Châu.
2. Đối tượng tham gia dự tuyển
2.1. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển
a/ Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong
quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh thi
tuyển và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.
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b/ Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu
bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh
tương đương với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.
c/ Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn,
điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.
d/ Đối tượng quy định tại điểm a nêu trên được quyền không đăng ký tham gia
dự tuyển trong các trường hợp sau:
- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm
đau đang điều trị nội trú tại bệnh viên được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện
trở lên xác nhận.
- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
- Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.
Ngoài các trường hợp được nêu tại điểm b, mục này, những đối tượng được quy
định tại điểm a, mục này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà
soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.
2.2. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển
a/ Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh
tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường
hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn)
được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề
cử và được cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng
văn bản.
b/ Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển quy định tại điểm a mục này nếu
đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao
hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
thì phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 36 tháng (không kể thời
gian tập sự, thử việc) và chỉ được đăng ký dự tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển
3.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung
- Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh
và vị trí việc làm.
- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ,
được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.
- Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh
tuyển chọn yêu cầu.
3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể (Phụ lục đính kèm).
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm).
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- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi
người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển (theo
mẫu đính kèm).
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được
cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
- Bản kê khai tài sản, thu nhập 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 trong thời hạn
30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự
tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất.
- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của
người tham gia dự tuyển và gia đình.
- Phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại, kèm theo 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ
tên, ngày, tháng, năm sinh sau ảnh).
5. Nội dung, hình thức thi tuyển:
5.1. Thi viết
- 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; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn
của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.
- Thời gian thi viết là 180 phút.
- Điểm thi viết kiến thức chung được chấm theo thang điểm 100.
5.2. Thi trình bày Đề án
- Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi
viết có kết quả điểm thi viết từ 50 điểm trở lên. Chủ đề thi: “Đồng chí sẽ làm gì nếu
được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.
- Thời gian trình bày Đề án tối đa 25 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn
về Đề án từ 20-25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.
- Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu cầu
tối thiểu là 80/100 điểm. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể:
+ Xây dựng Đề án: 20 điểm.
+ Bảo vệ Đề án: 40 điểm.
+ Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển
- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 02/3/2022 đến hết ngày
22/3/2022, vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ Thứ hai đến Thứ sáu.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ. Địa chỉ: số
412 đường Độc Lập, Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3923699.
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UBND thị xã Phú Mỹ thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết,
phối hợp và tổ chức thực hiện.
(Kèm theo Phụ lục tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển,
Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương)./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- TTr.Thị ủy (b/c);
- BTV.Thị ủy (b/c);
- TTr.HĐND thị xã (b/c);
- CT,PCT.UBND thị xã;
- Ban Tổ chức Thị ủy;
- UBND các huyện,TX,TP thuộc tỉnh;
- Phòng Nội vụ các huyện,TX,TP thuộc tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã;
- Trung tâm VH-TT và TT thị xã;
- Cổng Thông tin điện tử thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ PHÚ MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục
BẢNG TIÊU CHUẨN CỤ THỂ VỀ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ PHÚ MỸ
(Kèm theo Thông báo số: 118/TB-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2022 của UBND thị xã Phú Mỹ)

TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
ST
T

Phòng,
bộ phận

Vị trí
thi
tuyển

Số
lượng

A

B

C

D

Hiệu
trưởng

1

3

Trình
độ
chuyên
môn

Ngành,
Chuyên ngành

Tiêu chuẩn 1

Cao
đẳng
trở lên

Sư phạm Mầm
non

Trình độ
Lý luận
chính trị

Trình độ Quản
lý nhà nước
theo ngạch hoặc
Hạng chức
danh nghề
nghiệp

Trình độ ngoại
ngữ,
Tin học

Mã Ngạch/
Hạng chức
danh nghề
nghiệp hiện
giữ

Tiêu
chuẩn 2

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chuẩn 4

Trung
cấp

Chứng chỉ BD
theo tiêu chuẩn
CDNN giáo
viên mầm non
hạng III

Trung
cấp

Chứng chỉ BD
theo tiêu chuẩn
CDNN giáo
viên mầm non
hạng III

Trường
Mầm non

2

Phó
Hiệu
trưởng

2

Cao
đẳng
trở lên

Sư phạm Mầm
non

Tiêu
chuẩn
khác

Yêu cầu về
kinh
nghiệm

Tiêu chuẩn 5

Tiêu chuẩn
6

Tiêu chuẩn 7

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ
và công nghệ
thông tin trong
quản lý nhà
trường

V.07.02.26

Đảng viên

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ
và công nghệ
thông tin trong
quản lý nhà
trường

V.07.02.26

Đảng viên

Ghi
chú

6

Hiệu
trưởng

3

1

Đại
học trở
lên

Trường
Tiểu học
Phó
Hiệu
trưởng

4

Hiệu
trưởng

5

2

3

Đại
học trở
lên

Đại
học trở
lên

Trường
THCS

Phó
Hiệu
trưởng

6

Tổng
cộng

3

14

Đại
học trở
lên

Sư phạm TH
hoặc chuyên
ngành phù hợp
và có chứng chỉ
BD nghiệp vụ
SP dành cho
giáo viên TH
Sư phạm TH
hoặc chuyên
ngành phù hợp
và có chứng chỉ
BD nghiệp vụ
SP dành cho
giáo viên TH
Sư phạm các
môn THCS hoặc
chuyên ngành
phù hợp và có
chứng chỉ BD
nghiệp vụ SP
dành cho giáo
viên THCS
Sư phạm các
môn THCS hoặc
chuyên ngành
phù hợp và có
chứng chỉ BD
nghiệp vụ SP
dành cho giáo
viên THCS

Trung
cấp

Chứng chỉ BD
theo tiêu chuẩn
CDNN giáo
viên Tiểu học
hạng III

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ
và công nghệ
thông tin trong
quản lý nhà
trường

Trung
cấp

Chứng chỉ BD
theo tiêu chuẩn
CDNN giáo
viên Tiểu học
hạng III

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ
và công nghệ
thông tin trong
quản lý nhà
trường

Trung
cấp

Chứng chỉ BD
theo tiêu chuẩn
CDNN giáo
viên THCS
hạng III

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ
và công nghệ
thông tin trong
quản lý nhà
trường

Trung
cấp

Chứng chỉ BD
theo tiêu chuẩn
CDNN giáo
viên THCS
hạng III

Có khả năng sử
dụng ngoại ngữ
và công nghệ
thông tin trong
quản lý nhà
trường

V.07.03.29

V.07.03.29

V.07.04.32

V.07.04.32

Đảng viên

Đã dạy học
ít nhất 05
năm ở cấp
tiểu học

Đảng viên

Đã dạy học
ít nhất 05
năm ở cấp
tiểu học

Đảng viên

Đã dạy học
ít nhất 05
năm ở cấp
THCS

Đảng viên

Đã dạy học
ít nhất 05
năm ở cấp
THCS

