
UBND TINH NINH THUJN 	CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIET NAM 
BAN QUAN LY VQG PHUOC B!NH 	We Ip - Tir do - Hanh phéc 

S: 1 1/KH.-BQLVQGPB 	 Ninh Thuán, ngày 01 tháng 7 nãm 2019 

KE HOACH 
To chirc dánh giá Chuang trInh hành dng bô nhim, b6  nhim 1ii chtrc 
danh Giám dc Trung tam Giáo d.c môi tru*ng vã Djch vu y môi tru*ng 

rung try'c thuc Ban quãn J Virô'n Quc gia Phiroc BInh 

Can cü Quyêt djnh so 35/2018/QD-UBND ngày 01/6/2018 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Ninh Thun ye vic Quy djnh chirc nãng, nhim vu, quyn hn và 
co câu tO chüc cüa Ban Quãn 1' Vi.r&n Quc gia Phuâc Binh tinh Ninh Thun; 

Can circ Quyêt djnh sô27/2003/QD-TTg ngày 19/02/2003 cüa Thu tung 
Chmnh phü ban hành Quy chê bô nhim 1i, luân chuyn, tir chüc, min nhim 
can b, cOng chüc lânh do; 

Can cr Quyêt djnh sO^ 1649-QD/TU ngây 21/5/2008 cüa Ban Thu'cng vi7i 
Tinh üy ban hành Quy djnh ye phân cap quãn 1 can b; 

Can cü Quyt djnh s 49/2012/QD-UBND ngày 11/9/2012 cüa Uy ban 
nhân dan tinh ban hành Quy djnh ye thâm quyên tuyên ding, sir dung và quán 1 
viên chüc; 

Can ctr Quyêt djnh s6 1977/QD-UBND ngày 20/11/2018 cüa Chü tjch Uy 
ban nhãn dan tinh Ninh Thu.n ye vic chuyên Trung tam Giáo dc mOi tnthng 
và Djch vi mOi trutmg rung Phuóc Binh tir trirc thuc Vithn Quôc gia Phuâc 
Binh sang trçrc thuc Ban Quãn 1 ViRn QuOc gia PhuOc Binh; 

Can ctr Quyt djnh s6 21/QD-UBND ngày 22/01/2018 Uy ban nhân dan 
tinh ye vic ban hành Quy djnh dánh giá Chuang trInh hành dng truOc khi tiên 
hành xem xét, bô nhim, bO nhirn 1ii các chrc danh lãnh do, quán 1; 

Can cur Quyt djnh so 162/QD-UBND ngày 08/5/2019 cüa Uy ban nhân 
dan tinh süa dOi, bô sung mt sO diêu cüa Quy djnh dánh giá Chuang trInh hành 
dng truc khi tiên hành xem xét bô nhim, bO nhim 1i các churc danh lânh 
do, quán 1 ban hành kern theo Quyêt djnh sO 21 /QD-UBND ngày 22/01/2018 
Uy ban nhân dan tinh; 

Can cur Ke^ hoach so 80-KH/TU ngày 03/11/2017 cUa Ban Thithrig vi 
Tinh üy ye to chuc thi tuyên lãnh dao,  quãn 1 cap s, cap phông; 

Can dr Nghj quyt so^ 06-NQ/CB ngày 10/6/2019 cüa Chi b6 Vithn Quc 
gia Phuâc Binh ye vic giOi thiu nhân sir tham gia dánh giá chuong trInh hành 
dng b6 thim các chüc danh lãnh do các phOng chuyên mOn vâ don vi trrc 
thuc Ban Quãn 1 Vu'&n QuOc gia Phrnic Binh; 

Ban Quán 1 Vuin Quc gia Phtrcc Binh ban hành Ké hoch to^ churc Hi 
dng dánh giá Chuang trInh hành dng bô nhim, bO nhim 1i chute danh Giám 
dc Trung tam Giáo dc mOi tnthng yà Djch vi mOi trung thng trirc thuc Ban 
quãn 1 Vuôn Quc gia Phucc Binh, cu the nhii sau: 
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I. Vi trI, so hrqng, di tirçing, diu kiin, tiêu chun, nguyen tc, ho so 
dãng k và tiêp nhn, thâm dlnh  ho so 

1. V. trI, so hrçrng ch(rc danh cn bô nhim: Giám dôc Trung tam Giáo 
diic môi trumg và Djch vi môi trung rung. 

2. Di tirçvng tham dir 
a) Cong chüc, viên chirc có dü diu kin, tiêu chun bo^ nhim trong quy 

hoch cüa chüc danh tuyn ch9n và dang cong tác ti Trung tam Giáo dic môi 
trr?ng vâ Djch vi môi trii?ng rrng, các phông chuyên mon thuc Ban quán 1 
Vuô'n Quôc gia Phithc Binh. 

b) Cong chüc, viên chüc không ntm trong quy hotch cüa chüc danh can 
bo nhim hoc chi:rc danh ttxang dung v&i chirc danh can bô nhim (bao gôm 
cá trithng hop không cong tác tai  dcm vi có nhu câu bô nhim chüc danh) duçic 
các ccr quan, dcin vi xem xét, dê Cu tham gia. 

3. Diu kiin, tiêu chun di tuyên 
Ngi.thi dr tuyn phãi dáp irng các diu kin, tiêu chun theo quy djnh. 
4. Nguyen tãc 
- Bão dam nguyen tAc Dâng lAth dao,  chi  dao  mçi mt cong tác b6 nhim, 

bô nhim lai  các chtrc danh lAnh dao,  quàn 1)r. 

- Vic b6 nhim, b6 nhim lai chüc danh lAnh dao,  quãn 1 phái báo dam 
cong bang, khách quan, cong khai, minh bach và dan chü trong qua trInh to chirc 
thi tuyn, dánh giá chuong trInh hành dng 1ra ch9n nhüng ngi.thi thrc sr Co dirc, 
có tài, phü hop vui vi trI dirçc bô nhim, bô nhim 1i. 

- Nguii tham gia du tuyn phái bão dAm v6 nAng hrc, trinh Q chuyên môn, 
tiêu chuAn và các diêu kin khác theo yêu câu cüa chuc danh tuyên chQn. 

- MOM vi tri chüc danh phâi cO tü 02 nguii trâ len tham gia dg tuyên. Tnrng 
hçip chi có 01 ngtrui dO diêu kin, tiêu chuân d%r tuyên ho.c không có ngi.ri &diêu 
kin, tiêu chuân thi LAth do Ban quân 1 Vix?.m Quôc gia Phuâc Binh dê cü 
them ngthi cO dO tiêu chuân, diêu kin tham gia dçr tuyên hoc quyêt djnh 
không thrc hin bô nhirn chOc danh nAy cho den khi có them ngtthi tham gia 
du tuyên (sau khi có kiên thông nhât cOa Cap Oy chi b6 Vun Quôc gia PhuOc 
Binh). Tnir&ng ho p dA quyêt djnh danh sách ngi.thi dO tiêu chuân, diêu kin tham 
gia dir tuyên bão dAm It nhât 02 Ong viên vào 01 chOc danh tuyên ch9n, nhirng 
den ngày to chOc thi chi có 01 irng viên thI Hi dông vn to chOc theo U hoch. 

5. Ho sor dãng k dir tuyên 
- Don dAng k dir tuyn (theo mu dInh kern). 
- So yeu l' ljch theo mu 2C/TCTW-98 (duqc co quan, don vi noi ngthi 

dir tuyên dang cOng tác xác nhn tai  thôi diem dAng k du tuyn, trong do có ghi 
nhn xét, dánh giá). 

- Bàn tir nhn xét, dánh giá cOa cá than (co xác nhtn cOa co quan có thm 
quyên). 

- Bàn kê khai tài sAn và thu nhp theo quy djnh cOa pháp 1ut tai thai dim 
dang k dr tuyên. 

- Bàn nhn xét, dánh gia' cOa cp fly ncii cu trO. 
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- Van bàn xác nhn trong din quy hoach  cüa ngri dir tuyn (duçic cp 
có thãm quyên phé duyt). 

- Min sao (co cong chirng) các van bng, chirng chi. 

- Giây chirng nhn sirc khOe cUa Co s y t có thm quyn ctp (trong th?yi 
han 30 ngày tInh den ngày nhn ho so dang k dir tuyên). 

-Tnthng ha p nguñ tham gia dir tuyn (dang k tham gia dr tuyn hoc 
drçic dê cfx tham gia dir tuyên) tir noi khác thI phâi có kiên bang van ban cüa 
co quan noi ngt.râi tham gia du tuyên dang cong tác và Ban quân l Vun Quc 
gia Phi.rOc Binh dông cho ngithi do tham gia dr tuyên và chuyn cong tác nêu 
trüng tuyên. 

Toàn bô van bàn, tài lieu  thrqc dirng trong tüi h0^ so kIch thiróc 25 cm x 
35cm và &roc niêm phong. 

6. Tip nhn và thm dnh  ho so 

PhOng T6 chirc-Hành chinh Ban quân l Vix&n Quc gia Phuâc Binh chju 
trách nhim thông báo cOng khai Kê hoach nay den các phOng chuyên môn, don 
vi trirc thuc Ban quàn l và các sâ, ban ngành. Dông th&i niêm yt cong khai 
tai trii sâ co quan, don vi và trên trang thông tin din tir cüa Ban quán 1 Vithn 
Quôc gia Phixóc Binh. 

Thani han  nhn hO^ so däng k' du tuyn It nht là 10 ngày lam vic ke^ tir 
ngày thông báo. PhOng To chc -' Hành chinh tiêp nhn, kiêm tra, thâm dlnh ho 
so và tOng hp báo cáo cho Hi dOng danh sách däng k dutuyên. 

Trong thani han  05 ngày lam vic U tir ngày ht han  nhn M so däng k 
dir tuyên; can cu so lung ho so däng k, tp the lãnh dao  bao cáo cap üy cüa co 
quan phê duyt danh sách rng viên dü diêu kiin, tiêu chuân tham gia du tuyên. 
PhOng T6 chi.rc - Hành chinh tham mixu thành lp Hi dông dánh giá, ngay sau 
khi cOng bô danh sách cong chirc, viên chirc tham du dánh giá. 

Trong th&i han  15 ngày tri.thc khi t6 chic dánh giá & nguani du tuyn vit 
Chuang trInh hành dng; cOng khai danh sách irng vién có dü tiêu chuãn, diêu 
kin tham gia dir tuyên trên trang thông tin din tü cüa Ban quàn 1 và niêm yet 
cong khai ti trl:1 si lam vic cüa co quan nhAm dam bào cong khai, minh bach 
trong vic to chic thirc hi n. 

so däng k tham gia du tuyn cUa cong chirc, viên chirc np tai  PhOng 
To chi:rc - Hành chinh Ban quàn l Vthn Quôc gia Phixóc Binh (so din thoai 
lien he 0259.827834) 

II. Thành Ip, co' cu và nhim viu, quyn hn cüa Hi dIng dánh giá 

1. Thành Ip Hi dIng dank giá 
Thành lp Hi dng dánh giá ngay sau khi cong b6 danh sách ngu1i du 

tuyên dü diêu kin. 
Giám dc Ban Quán l Vuann quc gia Phi.rOc Binh ban hành Quyt djnh 

thành lp Hi dOng dánh gia' Chuang trInh hành dng. 
A 2. Cor cau Hoi dong danh gia 
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S6 luqng thành viên Hi dng dánh giá: Hi dng dánh giá không qua 07 
thành viên. Hi dông dánh giá chi lam vic khi có it nhât 2/3 so luçing thành 
viên Co met. 

Thành viên Hi ding dánh giá gm: 
- Giám d6c Ban quàn l Vu&n Quôc gia PhuOc Binh: Chü tjch Hi dông. 

- Uy viên Hi dng: 

+ Dai din cap ay Chi b. 
+ Nguäi &rng du mt s6 b6 phn cüa Ca quan, don vi. 
+ Länh do cüa don vi trrc tip sr ding chüc danh xem xét dánh giá. 

+ Các thành viên cOn 'ai  cüa Hi dng do dng chi Giám d& Ban quãn l 
quyêt djnh (Không cir üy viên Hi dông là ngui than dôi vi ngtthi là cha, me, 
anh, chi, em rua cüa ben vçi hotc chông, vq hotc chông cüa nguii tham gia dr 
tuyên và nh(tng ngu1i dang trong thai gian bj xem xét xir l k lu.t hoc dang 
thi hành quyêt djnh k 1ut. Triring ho p ngu?ii dung dâu co quan, don vi duçic 
co câu tham gia Hi dông nhung thuc trtr?mg hop không duçic cr tham gia Hi 
dông theo quy djnh thI cü cap phO cüa ngu1i dirng dâu tham gia). 

- Thu k Hi dông là ngu?i diing du bO phn lam cong tác to chirc can 
b6 cUa Co quan, don vi. 

3. Nhim vu và quyn hn cüa Hi ding 
- Hithng d.n üng viên dánh giá các tài lieu, ni dung và thông tin lien 

quan den vi tn, chirc danh can dánh gia' (trü nhUng tài lieu  mat). 

- T6 chrc chm dim trInh bay Chuang trInhhành dng cüa nguii du 
tuyen (toãn b6 thành vien Hi dông tham gia châm diem trInh bay Chuang trInh 
hành dng); thông báo kêt qua den ngithi du tuyên. 

- Giãi quyt khin nai, t6 cáo trong qua trInh th chirc. 

III. Ni dung, hmnh thfrc, quy trInh tOA  chuc thirc hin và xác d!nh  kt 
qua dánh giá 

I. Ni dung dánh giá 

Dánh giá ni dung, thuyt trInh và trâ 1i câu hOi ve^ chuong trInh hành 
dng cüa irng viên dang k bô nhim vào các vi trI chüc danh nêu trên. 

Ngizäi dg tuyên phái trá I&i các câu hOi cüa Hi &ng dánh *id lien quan 
den các chirc danh do lrng viên dr tuyên ye chü trlxong, dtthng lôi cüa Dáng, 
chInh sách, pháp luât và các van bàn lien quan. 

2. HInh thuc (tánh giá 

a) Vê C/iuo'iig trIn/z han!, d3ng: 

Viet tr lun và np v6 cho Hi dng, trInh bay trirc tip truuc Hi dng, 
the hin k5 näng trInh bay, giao tip, img xü, giái quyt tInh hung quãn I, 
phong cách lãnh dto (khuyen khIch sü ding các irng dung trInh chiu, mi slide 
trInh chiêu chi the hin các tir khóa (Keywords) de^ trInh bay Chuang trInh hành 
dng). 

b) Trd 1ôi các câu hôi chat van cüa Hi ding: 
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Trà 1?yi câu hôi chit vn lien quan dn Chuong trInh hành dng, vi trI 
di.rçrc bô nhim, bô nhim lai; ye chü truong, chmnh sách, pháp 1ut và k näng 
diêu hành; xcr 1 mt so tInh huông lien quan den chi'rc náng, nhim vi, quyên 
han cüa vi trI chrc danh däng k dir tuyên. 

3. Quy trInh to chá'c thrc hin cüa Hôi &Ing dánh giá 
a) H3i dng ddnh gia'M chfrc: 

Chm dim ni dung bãi vit Ch1.rong trInh hành dng cüa nguôri dr 
tuyên; t&ng thành viên Hi dông nghiên ciru, châm diem truâc thai dim dánh 
giá 03 ngày. Ti buôi dánh gia, ngithi du tuyên thuyêt trinh Chuorng trInh hành 
dng, trã l&i các câu hói chat van lien quan den ni dung Chuong trInh hành 
dông. 

- Th?yi gian trInh bay Chuong trInh hãnh dng ti da 20 phüt, nêu vuçut 
qua thôi han,  có the xem xét, trü diem. Các thành viên Hi dông dánh giá dt 03 
câu hôi dôi vâi Chuong trInh hành dng, ngu?i du tuyên trâ Ic'ri cho môi câu hôi 
không qua 5 phüt. Tong th?yi gian dt câu hôi và trá l&i câu hói không qua 30 
phüt dôi vOi môi Ling viên. 

- Vé ni dung trã l&i các câu höi ve^ chü truong, di.thngli cüa Dâng, 
chinh sách, pháp luât và các van ban lien quan, câu hói tInh huông. Các thành 
viên HOi  dông dánh giá dt 03 câu hôi, nguui dr tuyên trâ 16i cho môi câu hôi 
không qua 05 phüt. Tong th?ui gian dt câu hôi và trá Rui câu hôi không qua 30 
phiit dôi vri mi iiimg viên. 

b) Cách tInh dim: 

Theo thang diem 100 

- Viêt Chuong trInh hành Ong: 20 diem. 
- Thuyt trInh và bâo v Chuong trInh hành dng: 40 dim (Trong do 

thuyt trInh 10 dim và bão v8 Chuong trInh hành Ong 30 diem). 

- Trá 16i câu hOi ve^ chO trtxong, chInh sách, pháp 1u.t: 30 dim 

- Soan thão ni dung trá l&i câu hOi xü l tInh hung: 10 dim 

Các thành viên Hi dng thirc hin chm dim Chtrong trInh hnh dng 
cüa ngiRui du tuyn theo phuong thirc charn diem dtc lp theo trng phân và gcri 
két qua cho thu k' Hi dng dánh giá dê tong hcip, báo cáo cho Hi dông dánh 
giá truâc khi cong bô. 

4. Xác d!nh  kt qua dánh giá 
Vic xác djnh kt qua dánh giá Chucmg trInh hành dng cüa ngi.thi dir 

tuyn duccc xác djnh di.i theo quy djnh tai  diu 10 Quy djrih dánh giá Chuong 
trInh hành dông truâc khi tiên hành xem xét, bO nhim, bo nhim lai  các chüc 
danh lânh dao,  quán l ban hành kern theo Quyet djnh so 21/Q- 	ngày 
22/l/2018 cUa Uy ban nhân dan tinh Ninh Thun. 

IV. Quyên và nghia vii cüa ngtrii diy tuyn 
1. Quyn cüa nguOi dr tuyên 
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- Duçic thông báo ve^ U hoch to^ chüc dánh giá; tip c.n các tài 1iu, ni 
dung và thông tin lien quan den vi trI vic lam, chüc danh dánh giá (tth nhüng 
tai 1iu mat) dé có ti.r 1iu cho vic tham dçr dánh gia'. 

2. NghIa vu cüa ngtrài dir tuyn 
Thirc hin dy dü, nghiêm tiic các quy djnh cüa Hi dong dánh gia "trong 

qua trInh tham dr dánh giá; dng thM chap hânh vic bô trI cong tác qua kêt qua 
dánh giá. 

Chju trách nhim vit Chucmg trInh hành dng (in dü cho các thành viên 
Hi dông dánh giá) 

Np sau thôi dim cong bO^ danh sách ngii.ii dr tuyên du' diêu kiin, tiêu 
chun tham dir dánh gia' vã tnrOc thii diem dáth giá 07 ngày; Chumg trmnh 
hành Ong cUa ngiiäi du tuyên phài báo gôm day dU các ni dung sau: 

a) Tom Iit 1itu sfr bàn than: 

- So ltrçic 1' ljch. 

- Qua trInh h9c tp và cong tác. 

- Thành tIch ni bt dt duçic trong 03 näm (2016, 2017, 2018). 

b) Ni dung chüylu cüa Chwcrng trinh hành d3ng: 

- Dánh giá chrc näng, thim vi cUa vi trI chIrc danh cn xem xét bô 
nhim. Phân tIch, dánh giá nhng thun lçii, khó khän, nhth1g uu diem, ton ti, 
hn chê; nguyen nhân cüa kêt qua dt ducic, cüa nhüng ton ti, hn chê (trong 03 
nãm tinh den th?i diem to chirc Hi dong). 

- Dr báo khã näng phát trin, phucing huâng, các bin pháp, giái pháp dé 
xuât nâng cao hiu qua hott dng cüa vi trI irng tuyên trong th?yi gian tói. Cuthe 
nhi sau: 

+ TInh hInh: Phân tIch dim mnh, yu, co hi thách thrc; 

+ Bài h9c kinh nghim; 

+ Mic tiêu; Phucmg huàng, nhim vii; Các bin pháp, giâi pháp; 

+ Kin nghj, de^ xut. (nu co) 

V. To chirc dánh gia' 

1. Lich to chüc dánh giá Chiro'ng trinh hanh d4ng: (Kern theo phii liic) 
2. Da dim: T6 chirc Hi dng dánh giá Chucmg trInh hành dng tai  Ban 

Quãn 1 yuan quôc gia Phuâc Binh. Dja chi: PhuOc Birth, Bác Ai, Ninh Thun. 

VI. To chuc thirc hiên 

1.Hidngdánhgiã 

a) Trirc tiêp chi dio thrc hin theo K8' ho?ch nay; xem xét, quyt djnh dôi 
tuçing däng k tham gia dánh giá, ni dung dánh giá vâ các v.n d cii th lien 
quan. 

b) Chm dim dánh giá Chuang trInh hânh dng cüa ngtrai du tuyn. 

c) Thông báo kt qua dn nguai dr tuyn. 

d) Giái quyt khiu ni, to^ cáo trong qua trInh to^ churc. 
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2. Phông To ch(rc- Hành chInh 
a) Tham muu Quyt djnh thành lp Hi dng dánh giá, thông báo K 

hoach to chüc dánh giá. 

b) Tip nhn, kim tra, rà soát, thm djnh h6 so ngi.thi dir tuyn, thng hap 
báo cáo cho Hi dông dánh giá xem xét, quyêt djnh thông qua danh sách và ho 
so cüa nh€rng ngi.thi dir tuyên di:i diêu kin, tiêu chuân theo quy djnh. 

c) Thông báo danh sách ngui dü tiêu chuân, diu kin. Quán l, lüu trir 
tài 1iu, ho so theo quy djnh. 

d) Hoàn chinh h6 so nguYi trüng tuyn (nu cn thit), tham muu Hi 
dông danh giá báo cáo kêt qua cho Chi b, Ban Giám dOe xem xét, trithc khi ban 
hành quyêt djnh bô nhim. 

d) Tip nhn don thu khiu ni, t6 cáo có lien quan (nu co). 

Trên day là Ke^ hoch to^ chrc Hi dng dánh giá Chuang trInh hành dng 
dê bô nhim, bô nhim lai  chirc danh Giám doe Trung tam Giáo diic mOi tru?ng 
và Dch vii môi truYng rmg trirc thuc Ban quân 1 Vu?n Quôc gia PhuOc Binh. 
Trong qua trInh triên khai thirc hin, nêu Co vithng mac, phát sinh, các phông 
ban, don vi trrc thuc phãn ánh ye phOng To chüc-Hành chInh dê tong hap, báo 
cáo Lãnh dao  xem xét, giái quyêt./. 

Nonhân: 	 AM DO 'i 	 C 
- UBND tinh; 
- Các So, ban, ngành, UBND các huyn, thành phO; 	 QUAN LY  1. 
- Các phOng chuyên môn, dn vi thuc BQL; 	 1  'vU'jN o  . 
- Trang thông tin din tr cUa BQL; 	 Z  PHUôC sW4 
- Niêm yet ti tru s BQL; 	 NINH TNUAN 

- Lau: VT, TCHC. 

A 	 A yen Cong Van 




