
IJBND TINH DAK NONG CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S VAN HOA, THE THAO Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc 

VA DU L!CH 

S: 40 /TB-SVHTTDL Dák Nông, ngàyW tháng 5 náin 2020 

THÔNG BAO 
Xet tuyen vien chuc siy nghiep nam 2020 

Can cir Cong van s 700ISNV-TCCCVC ngày 19/5/2020 cüa S& Ni vi 
Däk Nông, ye vic thâm djnh Ke hoach  xét tuyên viên chüc sir nghip näm 2020 
cüa Si Van ha, The thao và Du Ijch; 

Can cü K hoçtch s 5 /KH-SVH'ITDL ngày 20/5/2020 cüa S& Van hóa, 
The thao và Du ljch, ye vic xét tuyên viên chi.rc s,r nghip nãm 2020; 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch thông báo xét tuyn viên chirc si.r nghip 
nAm 2020, nhu sau: 

I. Miic dIch, nguyen tác tuyn thing 

1. Miic dIch: Tuyn ding, bé sung di ngü viên chrc dam bâo tiêu chun 
ye phâm chat, nàng 1rc, trInh d chuyên mon nghip vii theo yêu câu cüa vj trI 
vic lam; am hiêu nghe nghip, hiêu biêt ye chInh sách pháp 1ut cña Nba n.thc 
và dáp üng yeu câu thim vii duçc giao. 

2. Nguyen tác tuyn ding 

- Vic tuyn diving phãi can cü vào chi tiêu biên chê, nliu câu vj trI vic lam 
cüa các dan vj sir nghip dã duçc cap thâm quyên phé duyt. 

- Bâo dam cong khai, minh bach,  cong bang, khách quan và dung pháp 
luât; dam báo tInh canh tranh. 

II. S ltroiig, ccr cu nhu cu và diu kin, tiêu chuân tuyn diing 

1. S hrçrng, co' cu nhu cu tuyn dting 

- Dan vj dãng k tuyn diing: Doàn Ca miia nhac Dan tc. 

- S lixcmg tuyn diing: 02 chi tiêu, trong do: 

+ 01 chi tiêu, Din viên hang IV, trInh d Cao dng trâ len, chuyên ngânh 
Müa. Yêu câu khác: N. 

- 01 chi tiêu, Din viên hang IV, trInh d Trung cp trà len, chuyên nganh 
Organ. Yêu câu khác: Nam 

.A ., . 2. Theu Iuçn, tieu chuan 

2.1. Ngtrô'i dàng k diy tuyn vào ngch viên chñ'c phñi dam bao các 
dieu kiçn sau: 

a) Co quéc tjch Vit Nam và Cu trii tai  Vit Narn; 



b) Tü dü 18 tui tri len; 

c) Co don dang k dir tuyn; 

d) Co i ljch rO rang; 

d) Co van bang, chImg chi dào tto theo chuân chi.rc danh ngh nghip phii 
hgp vâi vj trI vic lam; 

e) Dü sue khoê d thc hin cong vic ho,c nhiêm vu; 

- Co chüng chi ngoi ngtt trInh d tuong throng b,c 1 khung nàng lire 
ngoi ngtt Vit Nam theo quy djnh ti Thông tu so 01/2014/TT-BGDDT ngày 
24/01/2014 cüa Bô Giáo due và Dào tao. 

- Co trInh do tin hoc vói trInh d d.t chun k näng sü diing cong ngh 
thông tin co quan theo quy djnh tai  Thông tu so 03/2014/TT-BTTTT ngày 
11/3/20 14 cüa B Thông tin và Truyên thông. 

2.2. Nhfrng ngtrô'i sau day không duçrc dang ky diy tuyn viên chile: 

a) Mt näng lirc hành vi dan sr hoc bj h?n  ch nãng lrc hành vi dan sij; 

b) Dang bj truy ciru trách nhim hInh sr; dang chp hành bàn an, quyt 
dnh ye hInh sir cUa Tôa an; dang bj áp diving bin pháp xfr l hành chInh du'a vào 
co s& chcra bnh, co sâ giáo diic, tru&ng giáo duôTig. 

III. HInh thil'c, ni dung, thô'i gian và cách tInh dim, xac d1nh nguôi 
trilng tuyên 

1. Tuyn ding thông qua hInh thü'c xét tuyn cnh tranh và sat hch 
k náng ngh nghip, thrqc thic hin theo 02 vông, nh,r sau: 

a) Vông 1: Kim tra diu kin, tiêu chun cña nguYi d xét tuyn dang k 
ti Phiêu dàng k dir xét tuyên, ho so dir tuyên theo yêu câu cüa vj tn vic lam, 
nêu phü hçip thi ngithi dir tuyên duçc tham dir vOng 2. 

b) Vong 2: Cac thI sinh có kt qua dt yêu cu vông 1 thI tip tic tham gia 
kiêm tra sat hch ye chuyên mon nghip vi vông 2, nhu sau: 

+ PhOng vn trInh d chuyên mon cüa nguii dir tuyn (hoc thirc hành 
näng khiéu). 

+ Kim tra, sat hch thông qua phOng vn v nãng hrc, trInh d chuyên 
môn, nghip vi cüa nguri dir tuyên. Ni dung phông van gôm kiên thuc chung 
v Lu.t viên chüc; Nghj djnh 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 cüa ChInh phñ ye 
tuyn ding, si'r diing và quãn l viên chuc; chuc nãng, nhim vi quyên hn cüa 
don vj dir tuyên va kiên thüc chuyên môn, nghip vit cüa vj trI can tuyén và Can 
Cu Nghj djnh s 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü; Thông tu so 
03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 cüa B Ni vi, si'ra dôi, bô sung mt so ye 
tuyn diing cong chuc, viên chüc, nâng ngch cOng chüc, thang hang viên chuc 
và thirc hin ch d hqp dng mt so loi cong vic trong co quan hành chInh nhà 
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nizo'c, dun vi, sir nghip cong lap; Ngoài ra, kim tra, sat h?,ch  mt s chuyên mOn. 
nghip vii lien quan den vi trI vic lam cña nguôi dir tuyên. 

+ Thèi gian trã ion sat hitch phóng v.n và thirc hành nàng khiu: 30 phñt. 

+ Không thirc hien  vic phñc kháo di vói kt qua phóng v.n hoc thirc 
hành. 

2. Xác djnh ngtrOi tróng tuyên: 

a) Ngi.xoni trüng tuyn trong k' xét tuyn viên chirc sçr nghip näm 2020 
phái có dü các diêu kin sau: 

- Co kt qua dim phOng vn (ti vOng 2) dt tr 50 dim trâ len; 

- Co s dim vOng 2 cong vói dim uu tiên (nu co) cao han ly theo thir ti,r 
tr cao xuông thâp trong pham vi chi tiêu duçic tuyên ding cüa trng vi trI vic 
lam. 

b) Trueing hcp có tr 02 ngi.roni tth len Co kt qua dim phOng vtn cong vi 
diem uu tiên (neu co) bang nhau & chi tiêu cuôi cüng can tuyên diing thI ngu&i có 
kêt qua diiêm phóng van tai  vông 2 cao han là ngu&i tnng tuyên; nêu van khOng 
xác djnh dixçc thI ngu&i dimg dâu Cu quan, dun vi, có thâm quyên tuyên diing 
viên chirc quyêt djnh ngu&i trüng tuyên. 

c) Tru&ng hçip ngu&i dir xét tuyn viên chrc thuc nhiu din uu tiên quy 
djnh tai  khoãn 3 Diêu 10 Nghj djnh so 161/2018/ND-CP ngày 29 tháng 11 nãm 
2018 cüa ChInh phü thI chi duçxc cong diem uu tién cao nhât vào ket qua diem thi 
ti vOng 2. .0 

d) Ngu&i khOng trüng tuyn trong k' xét tuyn viên ch&c sir nghip không 
thrqc bão lu'u kêt qua xét tuyên cho các k' xét tuyên lan sau.

0_ 

3. Bi ttrqng và dim iru tiên trong xét tuyn viên chfrc: 

a) Anh hung Lirc lu'çrng vu trang, Anh hung Lao dng, thuo'ng binh, ngu&i 
huâng chInh sách nhu thucmg binh, thuong binh loi B: duçic cong 7,5 dim vao 
kêt qua diem thi ti vông 2. 

b) Ngu&i dan tic thiu s& si quan quân di, sT quan cOng an, quân nhân 
chuyên nghip, ngu&i lam cong tác co yêu chuyên nganh, con lit sT, con thuong 
binh, con bnh binh, con ci:ia nguoni hu&ng chinh sách nhu thuong binh, con cüa 
thuong binh loi B, con cüa ngithi hoat dng cách mtng tru&c tng khôi nghia 
(t ngày 19 tháng 8 nàm 1945 tr& ye tru&c), con dé caa ngu&i hot dng kháng 
chiên bi, nhiêm chat dc hóa hçc, con Anh hung Lirc hxcing vI trang, con Anh 
hung Lao dIng: di.rçc cong 5 diem vào kêt qua diem thi t.i vông 2. 

c) Ngu&i hoàn thành nghTa v quân sir, nghTa vii phvc vii có th&i hn trong 
l%rc lucing cong an nhân dan, dôi viên thanh niên xung phong, di viên trI th&c tré 
tInh nguyen tham gia phát triên nông thOn, mien nñi ton dü 24 thang tr& len dã 
hoàn thành nhim vii: duçc cong 2,5 diem vào kêt qua dim thi ti vOng 2. 

IV. Ho so' va lç phi dt tuyen 
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1. HI so' dirtuyn do S& Van hóa, th thao và Du ljch tinh Oak Nông 
phát hành theo mâu quy djnh, gm: 

- Dan dang k xét tuyn (theo rniu); 

- Bàn So yu 1 ljch tir thu.t có xác nh.n cüa Co quan có thrn quyén trong 
th?yi hn 06 thang, tinh den ngày np ho so dir tuyên; 

- Giy chng nhn sirc khôe do co quan yt cp huyn tr& len cp có giá 
tn trong 06 thang tInh den ngày np ho so dir tuyên; 

- Bàn sao các van b.ng, chng chi và kt qua h9c tp theo yêu cu cUa vi 
tn du tuyên, duoc Co quan có thârn quyên chng thrc. Trung hp có van bang 
do co s& dao tao nuâc ngoài cap phãi duc cong chü'ng djch thut sang tiêng 
Viêt; 

- Gi.y chirng nhn thuc déi tucmg uu tiên trong tuyn diing viên chirc 
(nêu co) duçc co quan, to chüc có thâm quyên chüng thirc; 

- Bàn sao s báo him xã hôi (nu co). 

- 02 bI thu có ghi dja chi và tern. 

- Mi thI sinh chi dixçc dãng k dir thi 01 ma s dir tuyên. 

2. L phi: 

- Hi dng tuyn diing hoat  dng theo nguyen tc 1.y thu bü chi không sir 
dirng ngân sách nhà nuâc, thirc hin theo quy djnh tai  Thông tu so 228/2016/TT - 
BTC ngày 11/1 1/20 16 cüa Bt Tài chInh quy dnh mirc thu, chê d thu, np, quán 
1' a sir dirng phi d tuyên diing, dr thi nâng ngach, thang hang cong chñ'c, viên 
chi:ic. 

- L phi tuyn diing: Thrc hin theo quy djnh tai  Thông tu s 228/2016/TT 
- BTC ngày 11/11/2016 cüa B Tài chInh quy djnh müc thu, ché d thu, np, 
quân l và sfr dçtng phi dr tuyên diing, dir thi nâng ngch, thang hang cong chirc, 
viên chüc. 

V. Thii gian, dla  dim phát hành và nhn h so' xét tuyên 

1. Thô'i hn nhn h1 so' dãng k diii' tuyn: 30 ngày, k t'tr ngày thông 
báo tuyên dçing cOng khai trên phuong tin thông tin dai  chüng, trên Trang thông 
tin din tir cüa S& Van hóa, The thao và Du ljch tinE Däk Nông. 

2.DIa dim phát hành và tip nhn h so' dy tuyn: Van phông Sâ Van 
hóa, The thao và Du ljch tinh Däk Nông; So 90, duing 23/3, phuè'ng Nghia Dirc, 
thành phô Gia Nghia, tinh Dàk Nông. 

* Lint : Nguii dläng k dr tuyn phài chju hoàn toàn trách nhim trithc 
pháp lut v tInh hçip pháp cüa nhüng giây ti trong ho so dir tuyên. Các truô'ng 
hgp khai man, giã mao  ho so së bj hüy kêt qua tuyên ding và xir 1 theo quy djnh 
cCia pháp 1ut. Không hoàn trà h so và l phi cho các thI sinh không trüng tuyên. 

3. Thcri gian xét tuyn: có thông báo sau. 
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Thông báo xét tuyn, chi tiêu dang k dugc niem yt cong khai tai  Sâ Van 
hóa, The thao va Du ljch va dãng tâi ti wedsite: http://svhttdl.daknong.gov.vn. 
Các thông tin lien quan den tuyên ding sê dt.rçc HOi  dông tuyn diving thuàng 
xuyen c.p nht trênwedsite: http://svhttdl.daknong.gov.vn  dê cac thI sinh theo 
döi cap nhât. M9i thàc m.c xin lien h trirc tiêp Si Vänhóa, The thao và Du 1ch 
(thông qua Van phông - so din thoai: 0261.3549.189) dê dugc hi.râng dân)T" 

Noi nl,?mn: 
- SINIi vu(b/c); 
- Dâi PT&TH tinh; 
- Cong Thông tin din tfr tinh; 
- Ban Giám doe S; 
- Doàn Ca müa nhac Dan toe; 
- Länh dao Van phOng S0 
-LisuVT. 

GIAMBOC 
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