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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip - Ttr do - Hnh phüc
Tc2y Ninh, ngày .10 tháng .42 nám 2018

'QUYET B!NH
V vic phân cong nhim viii các thành viên
Hi d1ng thi tuyn cong chtrc tinh Tãy Ninh nãm 2018
CHU TICH HO! BONG Till TUVEN
Can cr Quyt djnh s 2005/QD-UBND ngây 14/8/2018 cUa ChU tjch Uy ban
nhân dan tinh ye vic Phé duyt Kê hoach thi tuyên cong chi'rc tinh Tây Ninh näm
2018;
Can cü Quyt djnh s 2271/QD-UBND ngày 12/9/2018 và Quyt djnh s
2410/QD-UBNID ngày 27/9/2018 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh ye vic thãnh
1p Hi dông thi tuyên cong chtrc tinh Tây Ninh näm 2018, thay dôi thành viên
tham gia Hi dOng và nhân sir To giüp vic;
Xét d nghj cüa Phó Chü tjch ththng trirc Hi dng thi tuyn cong chrc
nám 2018,
QUYET BiNH:
Biu 1. Phân cong nhim vii các thành viên Hi dng thi tuyn cong chcrc
tinh Tây Ninh näm 2018 (kern theo ban n5i dung phán cong cy the).
Biu 2. Thành viên Hi dông thi tuyên cong chirc näm 2018 can cir Quyt
djnh thi hành, k tir ngày k./.
]Vo'i ,:hân:

- TV HDTF;
-Ban giámsát;
- L.ru: VT, VP UBND tinh;

H HI) Till TUVEN

U,.

T!CH UBND TINH
Nguyii Thanh Ng9c

UBND TINTI TAY NJNH
HDTT CONG CHUC NAM 2018

Nhiêmv
(Ban hành

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Jp - Tiy do - Hnh phüc
'PHAN CONG
i dng thi tuyên cong chile näm 2018
h sô)f/7 /QD-HDTTngày ti./47./2018
tuyên cong chzc nám 2018)

1. Ong Nguyen Thanh NgQc, Phó Chü tich Uy ban nhãn dan tinh - Chü
tich Hi dông
- Phij trách chung, chju trách nhim t chirc thirc hin các nhirn vii cüa Hi
ding thi theo quy djnh, chi dio k' thi dam báo dung quy chê.
- Phân cong trách nhim cho 11mg thành viên cüa Hi dng thi.
- Tnrc tip chi dto thirc hin vic on thi, lixa chçn d thi, chm thi và cong b
kêt qua kS' thi.
- D nghj T.'Jy ban nhân dan tinh xem xét, quyét dnh cong nhn kt qua thi.
2. Ong Phan Van Sfr, Giám dc S& Ni viii - Phó Chü tjch thu'ông tryc Hi
dng
- Giüp Chü tjch Hi ding thi diu hành cong vic hott dng cia Hi dng thi,
giU môi lien h gifla các thãnh viên Hi dOng.
- Trrc tiêp chi do hott dng cüa T giüp vic.
- Quyêt djnh thành 1p Ban coi thi, Ban chm thi và Ban ra d thi, Ban phách,
To in sao dê thi, TO phiic vii k' thi.
- Thông báo danh sách thi sinh dü diu kin du thi.
- Phii trách và diêu hành hoit dng cüa Ban ra d thi.
- T chuc vic ra dé thi, lira ch9n dê thi theo dCing quy djnh, báo dam d thi
tuyt dôi bI rnt.
- Thrc hin các nhim vii khãc do Chü tjch Hi dng phân cong.
3. Ba Nguyn Th Thanh Nhãn, Phó Giám dc SO Nôi vu - Uy vien
- Giip Hi dông thông báo trên các phuang tin truyn thông cüa dja phrnrng
v k hotch t chrc thi tuyên, the 1, quy chê tiêu chun va diu kiên dis tuyn, mon
thi, hInh tht'rc, th?i gian on tp vâ thai gian thi tuyên cOng chüc nãm 2018.
- Ki&n tra, chju trách n1iim ye ho sa cOa thI sinh dir thi khi các Co quan hânh
chInh nhà nuâc cp tinh, cap huyn nArn 2018.
- Thrc hin cong tác chuân bj các diêu kin can thit phuc vu kS' thi;
- T chi:rc vic dánh ma phách, rçc phách, quãn 1 phách.

- Thrc hin các nhim vi khác do Chü tjch Hi dng phãn cong.
4. Ba Nguyn Thi Thu Hin, Phó TrirO'ng ban T chfrc Tinh üy - Uy vien
- Chju trách nhim tham muu v chi tiêu, v diu kin dir thi cüathi sinh trong
k' thi tuyn ding cong chirc nm 2018 d6i vai các co quan thuc khôi Dãng, doãn
th theo dung quy djnh;
- Giiip Hi ding thông báo k hoach t chfrc thi tuyn, th 1, quy ch tiêu
chuân và diêu kin d tuyên, mon thi, hInh thüc, thii gian on tp và thôi gian thi
tuyên cong chüc näm 2018 den các ci quan thuc khôi Dãng, doàn th.
- Kim tra, chju trách nhim v h sa cüa thI sinh däng k dir thi vào các cci
quan thuc khôi Dáng, doàn th näm 2018.
- Thirc hin các nhim vi khác do Chü tjch Hi dng phãn cong.
5.. .Ong Truong Van Thành, Phó Hiu trtröng Trirông chinh tn tinli - Uy
vien:
- Giüp Hi dng cr can b, giáo viên cüa Tru&ng ChInh trj tinh tham gia ban
ra dê thi, ban châm thi; tham gia huàng dn on thi mon kin thüc chung va mon
chuyên mon ng1iip vi chuyên ngành.
- Phi,i trách chun bj các ni dung on tp cho thI sinh và phân cong giáo vien
huàng dn on tp mon kiên thüc chung và mon chuyên mon nghip vii chuyên ngành.
- Phii trách hot dng cüa Ban ch.m thi cti vài mon kin thc chung và mon
chuyOn mon nghip vi chuyên ngành.
- Thc hin các nhim vii khác do Chü tich Hi dng phân cong.
6. Ba Trn Lé Uyên, Phó Giám dc Trung tarn Giáo dyc thuèng xuyên
tinh - Uy viên:
- Giüp Hi dMg cü can b, giáo viên tham gia các ban ra d thi, ban chm thi;
tham gia huàng dn on thi mon tin hçc cn ban, mon tin hçc chuyên ngành va mon
ngoi ngt.
- Phii trách chu.n bj các ni dung on tp cho thi sinh và phãn cong giáo vien
huàng dn On tp mon tin hc can ban, mon tin h9c chuyên ngành và mon ngoi ng.
- Chun bj phàng On thi và thi, các trang thi& bj phiic vi th chüc kS' thi, t
chüc khai mc kS' thi dung theo quy djnh cüa Thông tix so 13/2010/TT-BNV ngày
30/12/2010 cüa B Ni viii quy djnh chi tiêt mt s diêu ye tuyn d%Ing Va nãng
ngch cOn chirc cua Nghj djnh so 24/2010/ND-CP ngày 15/3/2010 cüa ChInh phü
quy djnh ye tuyên d%Ing, sir ding và quãn 1 cOng chrc.
- Phi trách hot dng cüa Ban cMm thi d& v&i mon tin h9c can ban, mon tin
hQc chuyên ngành và mon ngoi ng.
- Thrc hin các nhim vii khác do Chô tjch Hi dng phãn cOng.
7. Ba Phim Tb Bch Hue, Phó Trtthng phông Cong chIrc, viCn chIL'c - Uy
viên kiêm T tru&ng To giüp vic Hi ding

- Trrc tip chi do hot dng cüa To giüp vic.
- Giüp Hi dng phân cong nhim vil các thành viên T thu k dê dam báo
thrc hin các ni dung:
+ T chüc viêc tip nhân h sa cüa thi sinh däng k dir thi khi các ca quan
hãnh chInE nba nuâc theo dung quy djnh trInh Hi dông thi dé xét duyt danh sách
thI sinh;
+ T chirc và chu&n bj tài 1iu d huOng dn on tp cho thi sinh;
+ Chun bi các van bàn cn thit cüa Hi ding thi và ghi biên bàn các cuc
h9p cüa HOi dông thi;
+ T chüc vic thu phi dir thi, quàn 1 chi tiêu và thanh toán phi dr thi;
+ T chirc vic thu phi dr thi, biên bàn vi phm k 1ut di vâi thi sinh;
+ T chrc vic nhn bài thi tr Ban coi thi, roe phách bài thi và bàn giao bài thi
dã rçc phách cho Ban chãm thi;
+ Tng hçip, báo cáo k& qua thi vài Hi dng thi;
+ Cu thành viên T giüp vic tham gia lam thu k các Ban coi thi, Ban chm
thi và Ban ra dê thi;
- Thijc hin các nEim vii khác do ChU tjch Hi dng phãn cong.!.

