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DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2021

Số: 154 /TB-BCĐ
THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo
kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục
công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 2836/KH-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của
UBND tỉnh về tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo
dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021; Quyết định số 2578/QĐUBND ngày 07 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
thành lập Ban Chỉ đạo kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở
giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021;
Ban Chỉ đạo kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo
dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 phân công nhiệm vụ cho các
thành viên Ban Chỉ đạo, cụ thể như sau:
1. Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng
Ban chỉ đạo: Phụ trách chung.
2. Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban:
- Giúp Trường ban chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo Kế
hoạch kỳ tuyển dụng;
- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn Sở Nội vụ lập dự toán kinh phí phục vụ
công tác chỉ đạo kỳ tuyển dụng;
- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết các công việc hoặc ký các văn bản
của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy quyền;
- Trưởng đoàn kiểm tra tại thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh,
huyện Nam Sách.
- Cử công chức Sở Nội vụ tham gia theo dõi công tác tuyển dụng tại các
huyện, thành phố, thị xã; tham gia các đoàn kiểm tra của UBND tỉnh
3. Ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng ban:
- Chủ trì chỉ đạo bộ phận chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phối
hợp với Sở Nội vụ thống nhất, hướng dẫn giải đáp vướng mắc của các Hội đồng
tuyển dụng về sự phù hợp của văn bằng, chứng chỉ đối với vị trí việc làm của thí
sinh đăng ký tuyển dụng
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- Phụ trách việc biên soạn tài liệu ôn tập, cấu trúc đề thi vòng 2 và tổ chức
ôn tập cho thí sinh; xây dựng đề thi và đáp án thi vòng 2; tổ chức bàn giao cho
các Hội đồng tuyển dụng.
- Ban hành hướng dẫn các Hội đồng tuyển dụng, cán bộ coi thi, chấm thi
về nghiệp vụ, quy trình coi thi, chấm thi vòng 2;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển dụng tại các trường THPT trực thuộc Sở
Giáo dục và Đào tạo;
- Lập dự toán kinh phí liên quan đến biên soạn tài liệu ôn tập, kinh phí
làm đề thi…;
- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết các công việc hoặc ký các văn bản
của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy quyền;
- Trưởng đoàn kiểm tra tại các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang và tại các
trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cử công chức Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia theo dõi công tác tuyển
dụng tại các trường THPT trực thuộc Sở; tham gia các đoàn kiểm tra của Uỷ ban
nhân dân tỉnh.
4. Ông Vũ Duy Ninh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Ủy viên:
- Chỉ đạo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển dụng;
- Trực tiếp theo dõi công tác tuyển dụng tại các huyện: Bình Giang, Cẩm Giàng.
5. Ông Phan Nhật Thanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên:
- Thẩm tra các văn bản của Ban Chỉ đạo trước khi trình Trưởng ban hoặc
Phó Trưởng ban ký ban hành;
- Trực tiếp theo dõi công tác tuyển dụng tại các huyện: Tứ Kỳ, Gia Lộc;
- Trưởng đoàn kiểm tra tại các huyện: Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang,
Thanh Miện.
7. Bà Phí Thị Thùy Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên:
- Trực tiếp theo dõi công tác tuyển dụng tại huyện Kim Thành, thị xã Kinh Môn.
- Làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác tuyển dụng tại thị xã kinh Môn và
các huyện Kim Thành, Thanh Hà.
- Phối hợp tham gia chỉ đạo tại các trường THPT do Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo phân công.
7. Bà Trần Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên:
- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng danh mục tài liệu ôn tập, cấu trúc đề
thi và tổ chức ôn tập cho thí sinh dự thi vị trí nhân viên kế toán.
- Phụ trách việc tham mưu cấp kinh phí và hướng dẫn Sở Giáo dục và
Đào tạo và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc lập dự toán, quản lý
kinh phí liên quan đến công tác tuyển dụng theo quy định;

3

- Trực tiếp theo dõi công tác tuyển dụng tại huyện Thanh Hà, thành phố
Hải Dương.
8. Ông Nguyễn Thế Nhất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Ủy viên:
- Tham gia giám sát việc bàn giao đề thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo cho
các Hội đồng tuyển dụng;
- Trực tiếp theo dõi công tác tuyển dụng tại thành phố Chí Linh, huyện
Nam Sách.
9. Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Ủy viên:
- Tham gia giám sát việc bàn giao đề thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo cho
các Hội đồng tuyển dụng;
- Trực tiếp theo dõi công tác tuyển dụng tại các huyện: Thanh Miện, Ninh
Giang.
10. Ông Lê Đức Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh:
- Chỉ đạo Công an cấp huyện bảo đảm an toàn về giao thông, về an ninh trật
tự trong kỳ tuyển dụng teo kế hoạch chỉ đạo của Công an tỉnh.
11. Ông Phạm Quốc Ân, Trưởng phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ Ủy viên kiêm Thư ký:
- Chuẩn bị các nội dung, chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo;
- Tổng hợp những vướng mắc, đề nghị của các Hội đồng tuyển dụng và
các tổ chức, cá nhân có liên quan để kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, giải
quyết theo quy định;
- Chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.
* Các Ủy viên Ban Chỉ đạo ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo phân công
trên còn có trách nhiệm thực hiện các công việc khác khi Trưởng Ban Chỉ đạo
phân công.
Trên đây là Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo
kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành
Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động
và phối hợp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND tỉnh (để báo cáo);
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Sở Nội vụ;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC.

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Minh Hùng
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