
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì thực hiện

Từ ngày …. 

Thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của

cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về

tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và

địa điểm tiếp nhận hồ sơTừ ngày …. đến ngày 

….
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tại ……..

Từ ngày …. đến ngày 

….
Tổng hợp danh sách những người nộp hồ sơ dự tuyển.

Từ ngày …. đến ngày 

….
Xét duyệt hồ sơ dự tuyển (có biên bản kèm theo)

Từ ngày …. đến ngày 

….

Gửi báo cáo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về

danh sách thí sinh dự tuyển

Từ ngày …. đến ngày 

….

Công bố trích ngang danh sách thí sinh đủ điều kiện

dự tuyển trên trang thông tin điện tử của cơ quan và

niêm yết công khai tại trụ sở làm việc (chậm nhất 10

ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét 

- Gửi Giấy mời đại diện Viện KHTL Việt Nam tham

gia giám sát buổi làm bài thi hoặc phỏng vấn thực 

- Gửi thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển

dụng;
- Niêm yết danh sách thí sinh.

Từ ngày …. đến ngày 

….

Tiến hành xét tuyển viên chức (chậm nhất trong thời

hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc tổ chức thi

tuyển hoặc xét tuyển, đơn vị tổ chức chấm thi hoặc

tổng hợp kết quả điểm, báo cáo Viện KHTLVN và

trong thời hạn 10 ngày làm việc: niêm yết công khai 

Từ ngày …. đến ngày 

….
Công bố công khai kết quả xét tuyển

Từ ngày …. đến ngày 

….

Nhận đơn phúc khảo (trong thời hạn 10 ngày làm

việc kể từ ngày công khai niêm yết kết quả) và chấm

phúc khảo (trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết

thời hạn nhận đơn).Từ ngày …. đến ngày 

….

Báo cáo kết quả tuyển dụng trình Viện KHTLVN

xem xét và ra quyết định công nhận kết quả.

Từ ngày …. đến ngày 

….

Công bố công khai danh sách trúng tuyển và gửi

thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn

bản tới người dự tuyển.Từ ngày …. đến ngày 

….

Báo cáo Viện KHTLVN danh sách các thí sinh đến

nhận việc và thực hiện ký hợp đồng làm việc theo

quy định.                                                                                               Hà nội, ngày    tháng   năm 20…
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VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            ĐƠN VỊ:…………….                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO CHỈ TIÊU NĂM 20..

Từ ngày …. đến ngày 

….

                                                                                     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN


