
UBND TIMI DAK NONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
S VAN HOA, THE THAO Dc  1p  - Tiy do - Hnh phüc 

VA DU LICH 

S& - /TB-SVHTTDL DákNóng, ngàyaO tháng 12 näm 2019 

THÔNG BAO 
Xét tuyn viên chü'c sir nghip nám 2019 

Can cir Cong van s 2001/SNV-TCCCVC ngày 20/12/2019 cüa Sà Ni 
viii tinh ye vic thâm djnh Ke hoch xét tuyên viên chirc cüa Si Van hóa, The 
thao và Du ljch. 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch thông báo vic tuyn diving viên chüc si 

nghip näm 2019 nhii sau: 

A. Mtic dIch, nguyen tc tuyn diing 

1. Mic dIch 

Nhm xét tuyn duçic ngu1i có dü tiêu chun v phm cht, näng 1irc, 
trInh d chuyên mon nghip v11 theo yêu câu cüa vi trI vic lam can tuyên; am 
hiêu nghê nghip, chic näng, nhim vli các dcin vi sir nghip thuc S&; hiêu biêt 
v chInh sách pháp 1ut cUa Nhà nuOc và dáp üng yêu câu nhim vi duçic giao. 

2. Nguyen tc tuyn dyng 

1. Vic tuyn diing duçic can cir vào chi tiêu biên ch, thu cu vj trI vic lam 
cüa các dm vi s1r nghip theo Kê hoch xét tuyên viên chüc dà dugc S Ni vi 
thông nhât. 

2. Bâo dam cong khai, minh bach, cong b&ng, khách quan và dung pháp lut. 

Bâo dam tInh canh tranh. 

3. Tuyn chçn 1iing ngithi dáp irng yêu cu cüa vi trI vic lam. 

B. Ni dung tuyn dyng 

I. S hrçrng, co' cu nhu cu 

S li.rcng tuyn diving: 05 chi tiêu, trong do: 

1. Bão tang tnh Oak Nông: 01 chi tieu, Di san viên hang III, trInh d 
Di hçc, chuyên ngành Vit Nam h9c. Yêu câu khác: Nam 

2. Trung tam Hun Iuyn và Thi du Th dye th thao: 03 chi tiêu. 

+ 01 chi tiêu, Hun 1uyn viên hang III, trInh di Di h9c Th diic th thao, 
chuyên nganh Huân 1uyn viên, chuyên sâu Bong bàn. Yêu câu khác: Nam 

+ 01 chi tiêu, Hun 1uyn viên hang III, trInh d Dti hçc, chuyên ngành 
Giáo diic the chat. Yêu câu khác: Nam, dà tmg d.t huy chumg khu virc Dông 
Nam A trâ len. 
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+ 01 chi tiêu, Hu.n 1uyn viên hang III, trInh d Dai  h9c Th diic th thao, 
chuyên ngành Giáo diic the chat. Yêu cu khác: Nam, dã trng dat huy chixang 
cap tinh, thành tth len. 

3. Doàn Ca müa nhic Dan tc: 01 chi tiêu, Din viên hang IV, trInh d 
Cao däng trâ len, chuyên ngânh Müa. Yéu cu khác: Nit. 

II. Diu kiin, tiêu chutn 

1. Diu kin, tiêu chun chung: 

1.1. Ngix?i dang k d1r tuyn phái dam bão các diu kin sau day: 

a) Co quc tjch Vit Nam và cix trü tai  Vit Nam; 
b) Tir dü 18 tu(M trâ len; 

c) Co don däng k dir tuyn; 

d) Co 1 ljch rO rang; 

d) Co van bang, ching chi dào tao theo chuân chirc danh nghe nghip phü 
hap vói vj trI vic lam; 

e) Dü süc khoé dê thirc hin cong vic hoc nhim vi; 

g) Co chirng chi tin hçc, ngoi ngit theo dung quy djnh. 

1.2. Nhitng ngithi sau day không duçic dàng k dir tuyn viên chirc: 

a) Mat näng 1irc hành vi dan sir hoc bj han  ch nàng 1rc hành vi dan sir; 
b) Dang bj truy ciru trách thim hInh s1r; dang chp hành bàn an, quyt 

djnh ye hInh s11 cüa Tôa an; dang bj áp diving bin pháp xit 1 hành chInh dim vao 
Co sâ chita bnh, co si giáo d%lc, tnthng giáo dixOTig. 

III. HInh thfrc, ni dung tuyn dçing 

1. HInh thü'c tuyn diing 

Tuyn diing thông qua xét tuyn và sat hach  k5 nàng ngh nghip. 

2. NQ1 dung xet tuyen: Xet tuyen dtrçrc thirc hiçn theo 02 vong nhtr sau: 
1.1. Vông 1: Kim tra diu kin, tiêu chu.n cüa nguñ dir xét tuyn dang 

k) tai  Phiêu dang k dir xét tuyên, ho so dr tuyên theo yêu câu cUa vj tn vic 
lam, nu phü hap thI ngii?ii dir xét tuyen duc tham dir vông 2. 

1.2. Vông 2. Các thI sinh có kt qua dat  yêu cu vông 1 thI tip tVc  tham 
gia kim tra sat hch v chuyên mon nghip vv vông 2, nhu sau: 

+ PhOng van trInh d chuyên mon cüa ngui dir tuyn (hoc thirc hành 
di vâi chi tiêu chuyên mOn v ngh thut). 

+ Kim tra, sat hach  thông qua phOng van ye nàng hrc, trInh dO chuyên 
môn, nghip v1i cüa ngui dir tuyn. NOi  dung phOng van gOm kiên thirc chung 
v Lut viên chüc; Nghj djnh 29/2012/ND-CP ngày 12/4/20 12 cüa Chinh phü ye 
tuyn dung, s1r dung và quãn 1 vien chuc; chuc näng, nhim vi quyen han  cüa 
don vj dix tuyen va kien thirc chuyên môn, nghip vi cüa vi trI can tuyen va Can 
c1r Nghj djnh s 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü; Thông tu so 
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tháng tri len dã hoân thành nhim vii: ducc cong 2,5 dim vào kt qua dim 
thi tai vông 2. 

IV. HI sr xét tuyn do S& Van hóa, th thao và Du Ijch tinh JJák 
Nông phát hành theo mu quy djnh, gm: 

- Don dang k3 xét tuyn (theo mu); 

- Ban So yu l ljch tir thut có xác nhn cüa co quan có thm quyn 
trong thai han 06 tháng, tInh den ngày np ho so dir tuyên; 

- Giây chirng thin sue khôe do co quan y t cp huyn tth len cp có giá 
trj trong 06 tháng tInh den ngày np ho so dir tuyên; 

- Ban sao các vAn bang, ching chi và kt qua h9c tp theo yêu câu cüa vj 
trI di tuyén, diric Co quan có thâm quyên ch&ng thirc. Trithng hçrp có vAn bang 
do co sâ dào tao nuâc ngoài cap phãi dirçic Cong chi'rng djch thut sang ting 
Viêt; 

- Giy cht'rng nhn thuc di tucYng uu tiên trong tuyn diing viên chic 
(nêu co) dixcic co quan, to cht'rc có thâm quyên chtrng thirc; 

- Ban sao S Báo him xã hôi (nu co). 

- 02 bI thu CO ghi dja chi và tern. 

- Mi thI sinh chi duçic dAng k dir thi 6' 01 mA s dir tuyn. 
* H so dir tuyn dy dü, không duçrc thy xóa, dirng trong bI h so tuyn 

viên chi.rc. Ngithi däng k dir tuyên phái chju hoàn toàn trách nhim truâc pháp 
1ut ye ho s dir tuyên. Các tru&ng hçp khai man, giA mao ho so s bj hüy ket 
quA xét tuyén và xu l theo quy djnh cüa pháp lut. 

V. L phi 
- Hi dng tuyn diing hoat dng theo nguyen t&c 1y thu bU chi không sü 

diing ngân sách nhà nu6'c, thirc hin theo quy djnh t?i Thông tu so 228/201 6/TT 
- BTC ngày 11/11/20 16 Cüa B TAi chInh quy djnh mirc thu, chê d thu, np, 
quAn l và sü diing phi dir tuyen diving, dirT thi nâng ngch, thAng hang cong chüt, 
viên chiic. 

- L phi tuyn dicing: thlrTc hin theo quy djnh tai Thông tu so 
228/2016/TI - BTC ngày 11/11/2016 cüa Bô TAi chInh quy djnh mi'rc thu, chê 
d thu, np, quAn l và sir ding phi dirT tuyên  diring, dirr  thi nâng ngch, thang 
hang cong chuc, viên chuc. 

* Lu'u j: Không hoàn trA h so và l phI cho các thI sinh không trüng tuyn. 
VI. Thèi gian, dja dim tip nhn h so' ClAng k dty tuyn 
Sau K hoach ducyc cp có thm quyn phê duyt, S6' VAn hóa, Th thao 

vA Du ljch thông báo xét tuyen tren phuong tin thông tin dai chüng vA gui 
thông báo ye Sâ Ni yin . 

- Th6'i gian phát hành và nhn M so: 30 ngày k tr ngày thông báo tuyn 
dining. 

- Th6'i gian xét tuyn: Sau khi ht th6'i gian nhn h so. 
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03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 cüa B Ni vii, süa di, b sung mt s v 
tuyên diing cong chüc, viên chüc, nâng ngch cong cht'rc, thang hing viên chirc 
và thrc hin chê d hçp dông mt so loai cong vic trong ca quan hành chInh 
nba nithc, dan vi sr nghip cong lap; Ngoài ra, kiêm tra, sat hach  mt sO chuyên 
môn, nghip vi lien quan den vj trI vic lam cüa ngi.rñ dir tuyên. 

+ Không th?c hin vic phüc khào d& vri kt qua phông vn hoc thirc 

+ Th?yi gian trã Ru sat hach  phOng vn và th%rc hành näng khiu: 30 phüt. 
3. Xác djnh ngtrôi trüng tuyn: 

a. Ngiiôi trUng tuyn trong kSr xét tuyn viên chüc sr nghip näm 2019 
phái có dü các ctiêu kin sau: 

- Co k& qua dim phóng vn (tai vông 2) dat  tr 50 dim tth len; 

- Co s dim vông 2 cong v9i dim ixu tiên (nu co) cao han lay theo thu 
tr tir cao xu6ng thp trong phm vi chi tiêu duçic tuyên dung cüa t&ng vj trI vic 
lam. 

b. Trumg hçup có tü 02 nguui tr& len có kt qua dim phOng vn cong 
vâi diem uu tiên (nêu co) bang nhau a chi tiêu cuOi cüng can tuyn ding thI 
nguai có kêt qua diem phóng van tai  yang 2 cao han là nguôi trüng tuyên; nêu 
van không xác djnh ducuc thI ngithi dirng dâu ccc quan, dan vj có thâm quyên 
tuyên dung viên chirc quyêt djnh nguai trüng tuyên. 

c. Tri.r0ng hcup ngixai dir xét tuyn viên chüc thuOc nhiu din ru tiên 
quy djnh tai  khoàn 3 Diêu 10 Nghj djnh sO 161/2018/ND-CP ngày 29 tháng 11 
11am 2018 cüa ChInh phü thI chi duçuc cong diem ixu tiên cao riht vào k& qua 
diem thi tai  vOng 2. 

d. Ng'ithi không trüng tuyn trong k' xét tuyn viên chirc sir nghip 
không dugc bào luu kêt qua xét tuyên cho các kr  xét tuyên lan sau. 

4. Di ttrçrng và dim tru tiên trong xét tuyn viên chwc: 
a. Anh hung Lirc luçxng vu trang, Anh hung Lao dng, thuong binh, 

ngithi hrnung chInh sách nhu thiiong binh, thuang binh loai B: diiçic cong 7,5 
diem vào két qua diem thi tai  vông 2; 

b. Ngi.thi dan tc thiu s, si quan quân dci, si quan cong an, quân nhân 
chuyên nghip, nguai lam cong tác ca yêu chuyên ngành, con lit si, con thuang 
binh, con bnh binh, con cüa ngu1i hu&ng chInh sách nhis thi.rang binh, con cüa 
thixang binh loai B, con cüa ngu&i hoat dng cách mng truac tOng khyi nghia 
(t ngày 19 tháng 8 näm 1945 trâ ye truac), con dé cüa nguui hoat  dng kháng 
chin bj nhim chat dc hóa hçc, con Anh hung Lirc luçung vu trang, con Anh 
hung Lao dng: duçuc cong 5 diem vào kêt qua diem thi tai  vOng 2; 

c. Ngithi hoàn thành nghia viii quân sr, nghia vli phc vi có thai han 
trong lrc lung cong an nhan dan, di vien thanh nien xungphong, di vien 
trI thuc tré tInh nguyen tham gia phát triên nông thôn, mien nüi tr dü 24 

hành. 
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- Dja dim: Van phông Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch tinh Dk Nông; 
So 90, di.thng 23/3, phuing Nghia Due, thj xà Gia NghTa, tinh DAk Nông. 

Thông báo tuyn diing, chi tiêu dang k duçic clang tái trên Dài Phát thanh 
va Truyên hInh tinh, niêm yet cong khai tai  tri Si và clang tâi ti website: 
svhttdl.daknong.gov.vn. Các thông tin lien quan den k' xét tuyên viên chrc s1r 
nghip sê duçic Hi dông xét tuyên thuing xuyên cp nht trên website: 
svhttdl.daknong.gov.vn  dê các thI sinh co the tra ciru kjp thai. Mci thäc mac xin 
lien he trirc tiêp ye S Van hóa, The thao và Du ljch qua so din thoai: 
02613.549.189 äê &rçlc hi.thng dan.!. 

Noi nhln: 
- Sâ Nôi vi (báo cáo); 
- Cong Thông tin din trtinh; 
- Dài Phát thanh và Truyên hInh; 
- Ban Giám dôc Si; 
- Các don vj sir nghip; 
- CVP, PCVP Sâ; 
- Trang TTDT cüa Sâ VHTT&DL; 
- Luu vT -V 

GIAM DOC 

Lê Ngc Quang 
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