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BQ CONG AN CQNG ROA xA HQI cuU NHIA YIT NAM 
CONG AN TIN!! BONG NAI D*c Ip - Tr do - Hanh phüc 

Jcth/
S6: 80 /KH-cAT-PXO 1 Ddng Nai, ngày 23 thong 02 nám 2023 

K HO1CH 
fth Tuyn chçn cong dan vào COng an nhân dan 

Cn ci.r Thông ttr so 55/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 cüa B tru&ng BG 
95ng an quy djnh tuyn chçn cong dan vào Cong an rihan dan; 

t - Cn cü Cong vn sO 868/X01-P2 ngày 19/01/2023 cüa Cic TO chirc can 
b v vic thông báo chi tiêu tuyOn ch9n can b Co trinh dO COng ngh thông tin• 
phiic. vi triOn khai D an 06/CP. Cong an tinh xây drng kO hoach tuyOn chçn 
nhu sau: 

i. ijc DIcH, Eu cAu 
1. Dam bâo tuyOn chçn côngdãn vào Cong an than ciân theo dng trthh 

tsr, thu tic, chi tiêu, dOi tucxng, tiêu chu.n quy djnh; kjp theii bO sung bién ch 
cho hrc luçrng Cong an tinh. 

2. Tuyn chçn cong dan vào Cong an nhãn dan phái bão d th%rc hin 
di.'ing quy djnh cüa BO COng an. 

II. ciii T!EU, DO! TU'çING, TIEU CHUAN TUYEN CHQN 
1. CM tiêu tuyn chçn 

02 cM tiêu cong dan tOt nghip trinh dO dai h9c thuOc liph vrc may tinh 
và cong ngh thông tin (Danh myc giáo dyc, dào tzo c4v IV trInh d(3 dqi hQc 
ban hành kern theo Thông tw sd 24/2017/7T-BGDDT ngày 10/10/2017 cia Bç5 
trwông Bç Giáo dyc và dào tgo), loai khá tr& len. 

2. Tiêu chun 

2.1. Tiêu chudn chInh trj: 

Bão dam tiêu chun chinh tn theo quy djnh tai  Thông tu sO 44/2018/fl-
BCA ngày 26/12/2018 cüa BO tnrâng BO Cong an quy dinh  tiêu chu&i v chfnh 
tn cüa can bO,  chMn sT Cong an nhãn dan và các tiêu chun sau: 

- Co b lThh chInh trj vrng yang, tuyt d6i trung thành vâi TO quOc, 
Nhãn dan, vâi Bang và Nhà rnthc; 

- Co näng hic, trách iihim hoãn thành nhim vi ducic giáo, sn sang 
cbién dáu hy sixth bâo v Bang, Nhà nuâc, Nhãn dan và ch dO x hOi  chi nghTa, 
dOc 1p chü quyn toàn vçn lãnh thO, an ninh quOc gia; 

- Trung thirc, tir giác, thrc tO chirc k' 14t nghiêm, thirc cãnh giác 
cách mng cao, gi gin và bào v bI mt nhà nuâc. 
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2.2. PMm chdt dgo dzc: Co phm cht, ti.r cách ctao due t&. 

2.3. Sz-c Jthôe: 

Dü tiêu chu.n s(t khôe tuyn chçn vào Cong an nhãn dan theo quy djnh 
cüa B tru&ng B Cong an và các quy djnh sau: 

- Chiu cao: d& vri nam tü lm64 trâ len; d6i vói n tr 1m58 trô len. 

- Thj hrc: thj 1rc không kInh mi mt dat  9-10/10, thng thj lrc 2 m&t dat 
tir 18-20/10. 

2.4. D tudL Tx dü 18 tu& dn dui 30 tui tInh dn ngày quyát djnh 
tuyn chQn). 

3. Phwong thfrc tuyn chQn: tuyn chQn theo phucrng thue thi tuyn. 

4. H so tuyn ch9n 

Cong dan dr tuyn phái np cho ca quan Cong an (Phông PX01) nhi:tng 
giy ti sau: 

- Dan tr nguyen phic vi trong Cong an nhãn dan; 

- Bàn L ljch tr khai (theo mk cfia B Cong an) có xác nhn côa Uy ban 
than dan xâ, phuing, thj trn ncri thu&ng trCi trong th&i han  30 ngày, tInh dn 
ngày np h sa theo quy djnh; 

- Bàn sao giy khai sinh; 

- Bàn sao (có chung thc) vn b&ng, chng clii ehuyên mon k5 thi4t, 
nghip vi và bang dim hçc tp toàn khóa; 

Tru&ng hqp van bng, chüng clii, bang dim do ca so dào tao  ntrOc ngoài 
cp phài djch thu.t sang ti&ig Vit và duçic ca quan có thm quyn cong nhn 
tiiclng dumg v van bLig, chüng clii theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

- Giy chung nhn Doãn vién, Dãng viên n&i có); 

- Giy chungnhn sue khOe do bnh vin cp huyn trO len cp trong thôi 
han 30 ngay, tinh den ngay nçp ho sa theo quy dnh; 

-Ah4cmx6cm:04anhmàuchipfrong06thàngthhdnngàynphsa. 

5. T chfrc thi tuy&i 

5.1. Vàng satuy&i: 

5.1.1. PhOng vn, tim hi&i dng ca, miic dich, nguyen vçng vào phic viii trong 
Côngannhàndãn.Ni dung nay chi dànhgiámüc d dthaykhông dat; 

5.1.2. Kim tra nang khi&i theo quy djnh tal khoãn 6 Diu 5 Thông tu s 
55/2019iTF-BCA ngày 11/11/2019 cña B truOng B Cong an quy djnh tuyn 
chçn cOng dan vào Cong an nhãn dan. Ni dung nay clii dánh giá muc d dat 
hay không dat; 
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5.1.3. Kim tra nhn thüc chung v du&ng. 1i, chi'i trwin cüa Dãng, 

chInh sách, pháp 14t cüa Nhà nuâc v Cong an nhân dan bang hinh thirc tr&c 
nghim vi thii gian 30 pht. Nguôi dat  yêu cu qua kim tra nhn thirc chung 
phãi trã kM dtng trén 50% câu hOi; 

5.1.4. Kim tra trinh d ngoi ngIt mt trong näm thir ting là Anh, Pháp, 
Dirc, Nga, Trung Quc hoc ngoi ng khác theo yéu c&u cüa vj trI cong vic 
c.n tuyn, bang hInh thirc ti4c nghim vi th&i gian 30 phit. Ngu&i dat  yêu c&u 
qua kim tra ngoi ngC1 phài trà l&i ding trên 50% câu hOi. 

Trueing bqp vj tn cong vic yêu c&u chuyén mon là ngoi ngft thI ngixM 
dng k) d tuyn không phãi kMm tra ngoi ngO. Di vri vi trI cong vic yêu 
cu sü dung ting dan tc thi&i s& vic kiém tra ngoai  ngir ducic bang kim tra 
ting dan tc. Thu trw!ing Cong an dan vj, dja phuang quyét djnh hlnh thi'rc và 
ni dung kim tra ting clan tc thiu s& 

5.1.5. Kim tra trInh d tin hçc theo you cAu vj tn cong vic c.n tuyn do 
thu tnthng Cong an dan vj, dja phuang quy& djnh. HInh thrc kim tra b.ng tr&c 
nghim vâi thii gian 30 phi'it. NguM dat  yOu can kMm tra tin hçc phái trã 1&i 
dung trOn 50% câu hOi. 

Tnr&ng hçxp thu tru&ng Cong an dan vj, dja phucing quyt djnh t chirc 
kim tra trên may tInh thi bài thi kim tra 6 vóng sa tuyn chl gm nhn thi'rc 
chung và ngoi ngtt. 

5.1.6. Min kim tra ngoi ng, tin hçc d6i v&i các tru&ng hçip sau: 

+ Min ldm tra ngoi ngft, tin h9c d& vâi các lnr&ng hcip có trInh d 
thac sT, tin sT, bác sT chuyOn khoa cp I, bác sT chuyOn khoa cp II, duçic st 
chuyOn khoa cp I, dixcic sT chuyOn khoa cp II chuyên ngãnh y hpc, ducrc h9c và 
các tru&ng hçip tuyn ch9n lam lái Xe, cong nhãn cong an. 

+ Min kiêm tna ngoi ngü d& vci nhttng nguori có bang t& nghip dai 
h9c v ngoi ngi; có bang t& nghip dai  hçc & nuâc ngoài hoc tht nghip dai 
h9c tai  ca s& dào tao  b&ng ting nuàc ngoai & Vit Nam; có ch'irng chi ngoi ngt 
quoc te IELTS tu 6.0 va tuang ducing tnci len. 

+ Min kim tra tin hçc di v&i ngu&i có bang t6t nghip tr trung cp trâ 
len chuyOn ngãnh cong ngh thông tin, tin hçc, toán - tin. 

5.2. Thi chuyOn mon k5 thut, nghip viii chuyOn ngành: 

5.2.1 HMu bitt, näng lirc, k5 nng chuyOn mOn k thuat, ngliip vçi theo 
yeu câu vj trI cong vic can tuyn. EMi vâi vj tn Cong vic yOu can chuyOn mOn 
là ngoi ngü hoc tin h9c, mon thi k5 thut, nghip viii chuyOn ngãnh là ngoi 
ngC hoc tin h9c. Trong truông hçvp nay, nguii d tuyn không phài thrc hin 
bài ki&n tra ngoai  ngü hoc tin h9c theo quy djnh tai 5.1.4; 5.1.5. 
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5.2.2. TM tr 1un (thi vi&) hoc thirc hành, tInh thang dim 100, h s 1. 
Th&i gian thi vit là 90 phüt, nu thi thijc hãnh tü 30 dn 45 phit. 

6. TrInh ty, thôi gian xét tuyn chçn 

- Phóng PXO 1 can cir clii tiêu tuyn chçn cong dthi vào Cong an nhãn dan 
d tham mtru Ban Giám dc Cong an tlnh t chüc thông báo cong khai (dang bài 
trên báo Ding Nai), ph61 hçip Phông PVO1 dang trên trang thông tin din tü cüa 
Cong an tinh và niêm y& cong khai tii trij so Côñg an tinh v tiêu chun, diu 
kin, s lucing c.n tuyn, thu tic h sa và dja dim tip nhn h sa. ThEM hn 
tip nhn h sa dang k d tuyn it nht 30 ngày lam vic, k th ngày thông báo 
tuyn chçn. 

- K& thiic thOi gian nhn h sa, Phông PXO1 thani mtru Giam dc Cong 
an tinh ban hanh Quyet dinh  thanh 1p Hçi dong tuyen chçn cong dan vao Cong 
an than dan và trin khai quy trInh tuyn chQn theo quy djnh. 

ifi. PHAN CONG NllIM Y1J 

1. Phông PXO1 

- Tham muu Ban Giám dc Cong an tinh trin khai thông báo cong khai 
nhu c&u tuyn chçn cOng dan vào Cong an nhân dan trên phuong tin thông tin 
dai chüng và niêm y& .ti tri sO lam vic Cong an tlnh. ar can b trrc tip tip 
nhn ho so, huOng dan cong dan hoan tat cac thu tIc dang ky tuyen ch9n. 

- Chii In tham muu Giâm dc Cong an tlnh quy& djnh thành 1p Hi ding 
tuy&i chçn; xây drng và trin khai k hoach t chCrc tuy&i ch9n. 

- Phi hqp các don vj chirc nang thuc Cong an tinh tin hãnh kim tra süc 
khOe và thrc hin cOng tác so tuy&i, thi tuy&i theo quy dinh. 

2. Phông PH1O 

- T chirc khám sue khOe cho cong an d%r tuyn vào CAND và báo cáo 
k& qua và Hi ding tuyn chçn (qua PX01). 

- Phi hcip PX01 thanh quyt toán các khoãn kinh phi phic viii cong tác 
tuyn ch9n cong dan vào Cong an nhãn dan nam 2023. 

3. PhôngPVO1 

Chü Inn phi hcrp vOl Phông PX01 clang thông tin v cong tác tuyn chQn 
cong dan vào Cong an nhân d tren Cng thông tin din tü Cong an tinh. 

4. COng an các don vj, dja phirong 

- Ph& hcrp PX01 (khi có yêu cu) tin hành thni tra, xác niinh 1 ljch d61 
vOl ban than vàcác than nhãn nguOi di4r tuyn theo quy djnh cüa B COng an. 

A A A A I A. A - Phoi hçrp PX01 hem tra trmh dQ cong dan clang ky tuyen chçn vao Cong 
annhãndân. 



5. COng dan dii tuyn 

- Np dy dü ha sci, thu tic dir tuyn theo quy djnh. 

- Co mt ding thai gian và dja dim d dr kim tra si'rc khOe, các ni 
dung sa tuyan. DOng 1 phi kiam tra süc khOe (n&i cO). 

C.n cü k hoach nay, các dan vj, dja phuong ducvc phãn cong nhim vi 
kMn tniang phai hqp trin khai thc hin./. 

Noi nhn: 
- Cáo thành vin trong HDTC; 
- Cong an các don vj, dja phtrcmg (thc hin); 
-Lu'u:VT,PXOl(Dl). 

 

Thiu tir&ng Nguyn S5' Quang 
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