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UY BAN NHAN DAN
TINH BA R!A-VUNG TAU
S&

O/QD-UBND

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Lp - Tr do - Hnh phüc
Ba Rja- Vüng Tàu, ngày S tháng nàm 2020
QUYET D!NH

Ban hành K hoch t chirc thi tuyn cong chirc hành chInh
tinh Ba RIa - Vüng Tàu nãm 2020
UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA — VUNG TAU
Can th Lut To chü'c chInh quyn djaphuv'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Luát tha dôi, bô sung m5t so diêu cea Lut To ch&c ChInh pith và Lut Td ch&c
chInh quyên djaphitong ngày 22 tháng 11 nám 2019,
ãn c& Luçt Can b, cong ch&c ngày 13 tháng 11 nám 2008; Lut szca
dói, ho sung mç5t sO diêu cia Lu42t Can bç5, cong chic và Lut Viên ch&c ngày 25
tháng 11 nám 2019;
Can ci Nghj djnh si 24/2010/ND-CF ngày 15 tháng 3 nàm 2010 cüa
ChInh pith quy djnh ye tuyên dyng, th dyng và quán l cOng ch&c;
Can c& Nghj djnh 161/2018/ND-cF ngày 29 tháng 11 nám 2018 cáa
ChInh phü tha dOi, hO sung mç5t sO quy djnh ye tuyên dyng cong chz'c, viên
chic, ndng nggch cOng chzc, tháng hgng viên ch&c và thy'c hin ché d hcip
dOng m5t sO logi cong vic trong co' quan hành chInh nhà nwó'c, don vj sy'
nghip Cong lap;
Can cii' Thông twsô 13/2010/TT-BNVngày 30 tháng 12 nám 2010 cüa Bó
Nç5i vy quy djnh chi tiêt m5t sO diêu ye tuyên dyng và náng nggch cOng chtc cla
Nghi djnh so 24/2010/ND-CF ngày 15 tháng 3 nám 2010 cia ChInh pith quy
djnh ye tuyên dyng, s dyng và quán l cong ch&c;
Gán ci Thông tu s 03/2019/TT-BNVngày 14 tháng 5 näm 2019 cia Bó
Ni3i vy tha dOi, ho sung mçät sO quy djnh ye tuyén dyng cOng chtc, viên chjc,
náng nggch nggch cong chá'c, thàng hQng ch&c danh nghé nghip viên ch&c Va
thc hin ché d5 hcrp dOng m5t sO logi cOng vic trong co' quan hành chInh nhà
nwó'c, don vj sir nghip cOng ip,
Can c& Thông tu' s 11/2014/TT-BNVngày 09 tháng 10 nám 2014 cla Bó
Ni vy quy dlnh chic danh, ma sO nggch và tiêu chuán nghip vy chuyên mon
các nggch cOng chic hành chmnh, Thông tu' sO 05/201 7/TT-BNV ngày 15 tháng 8
nám 2017 tha dOi, ho sung mt sO diêu cia Thông tu' sO 11/2014/TT-BNVngày
09 tháng 10 nàm 2014 cáa Bó trw&ng Bô Ni vy và ThOngtu' sO 13/2010/TTBNV ngày 30 tháng 12 nãm 2010 cza Bó trtthng Bó Nç3i vy ye tiêu chudn nghip
vy chuyén món, hO nhim nggch Va xép lu'o'ng dOi vO'i các nggch cOng chic
chuyên ngânh hành chInh và vic tO chi-c thi náng nggch cOng chc;
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Theo d nghj cza Giám &c Sà N5i vy tgi T& Trinh só'4 /TTr-SNV ngày
34 tháng nám 2020.
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành K hoach t chirc thi tuyên cong chiic hânh chInh tinh
Ba Rja - Vüng Tàu nàm 2020.
Diu 2. Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc S& Ni vii, Giám dc
S& Tài chInh, Thu trrncng các co quan hành chInh cp tinh, Chu tjch UBND các
huyn, thj xa, thành ph và Thu tru&ng các Ca quan, dan vj lien quan chju trách
nhim thi hành Quyt djnh nay.!.
Noi nhân:
- Nhj.r diu 2;
- B Ni vi (báo cáo);
- TTr.Tinh Uy; TTr. HDND tinh (báo cáo)
- Chü tch, ac PCT UBND tinh (báo cáo);
- Ban To chi'rc Tinh üy (dê biêt);
- So Y tê; Trueing ChInh trj tinh;
- Cong an tinh; Din hjc tinh;
- Dài PT1'H tinh; Báo BR-VT;
- Cong TTDT tinh, Trang web CCHC tinh;
- LLru: VT, SNV .

TM. UY BAN NHAN DAN TNH
RCHU9T!CH

HO CflUT7CB

L Tun uoc

BAN NHAN DAN
BA RJA-VUNG TAU

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc lap - Tr do - Hnh phüc

KE HOACH
T chu'c thi tuyn cong chwc hành chInh tinh Ba Rja - Viing Tàu nám 2020
(Ban hành kern theo Quylt djnh so' O/QD- UBND ngày 09 tháng 9 nàrn 2020
cza UBND tinh Ba Rja — Vung Tàu)
Can ci Lut To chüc chInh quyn da phuang ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Lut si:ra di, b sung mt s diu cüa Lut T chüc ChInh phU và Lut T chirc
chInh quyn dja phwing ngày 22 tháng 11 näm 2019;
Can cir Lut Can b cong chirc ngày 13 tháng 11 näm 2008; Lut süa di,
b sung mt s diu cüa Lut Can b, Cong chüc và Lut Viên chirc ngày 25
tháng 11 näm 2019;
Can cir Nghj djnh sé, 24/2O1OIND-CP ngày 15 tháng 3 näm 2010 cüa
ChInh phü quy djnh v tuyn dung, sü diing và quân 1 cong chi'rc;
CAn cü Nghj djnh s 161/2018/ND-CP ngày 29 tháng 11 nAm 2018 cüa
Chinh phü sira di, b sung mt s quy djnh v tuyn diing cong chirc, viên
chirc, nâng ngch cong chüc, thAng hang viên chrc và thc hin ch d hqp
dng mt s loai cong vic trong ca quan hành chInh nba nrnrc, dan vj sir
nghip cOng lip;
CAn ci'r Thông tu s 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 nAm 2010 cüa
B Ni vii quy djnh chi ti& mt s diu v tuyn diing và nâng ngch Cong chüc
cüa Nghj djnh s 24/2O1OIND-CP ngày 15 tháng 3 nAm 2010 cüa ChInh phü quy
djnh v tuyn diing, si'r dung và quãn I cong chirc;
CAn cii Thông tu s 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 nAm 2019 cüa B
Nôi vu süa di, b sung mt s quy djnh v tuyên diing cOng chirc, viên chirc,
nâng ngch ngch cong chrc, thAng hang chüc danh ngh nghip viên chüc và
thirc hin ch d hçp dng mt s 1oi cOng vic trong Co quan hành chInh nhà
nuàc, don vj sir nghip cOng lop;
CAn cir Thông tu s 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 nAm 2014 cüa
B Ni vi quy djnh chüc danh, mA s ngtch và tiêu chun nghip vi chuyên
mon các ngch cOng chic hành chInh; Thông tu s 05/201 7/TT-BNV ngày 15
tháng 8 nAm 2017 s1ra dM, b sung mt s diu cüa Thông tu s 11/2014/TTBNV ngày 09 tháng 10 nAm 2014 cüa B trwrng B Ni vi vA Thông tu so
13/2010/TT-BNV ngAy 30 tháng 12 nAm 2010 cüa B tru&ig B Ni viii v tiéu
chun nghip vv chuyên môn, b nhim ngch và xp luang dM vói các ng.ch
cOng chüc chuyên ngành hAnh chInh và vic th chrc thi nâng ngch cong chüc;
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Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu xây dirng Kê hoach tô'chirc thi. '.
tuyn cong chüc ngch hành chInh nAm 2020, nhu sau:
I. MIJC JJICH, YEU CAU, NGUYEN TAC THI TUYEN
I
1. Misc dIch
Tuyn chQn nhf:tng ngrn.1i dü diu kin, tiêu chuân và näng 1rc chuyên
môn, phm chit do dirc, chInh trj vào lam vic tai các cci quan hành chInh cp
tinh, cp huyn dam bão ch.t krçing, dü v s luqng, dung co cu vi trI vic lam,
dáp 1'rng yêu cu nhim vii disçc giao.
A
2. Yen can
Vic t chirc thi tuyn cong chüc hành chInh dáp ung dugc các yêu cu
sau:
a) Bão dam ducic các tiêu chun nghip vii cUa vi trI vic lam cn tuyn
diing.
b) Dam bão diing quy djnh, quy ch, ni quy v& thi tuyn cong chüc hành
chInh hin hành.
3. Nguyen tc
a) Bào dam cong khai, minh bach, khách quan và dung pháp 1ut;
b) Bão dam tInh canh tranh;
c) Tuyn ch9n diing ngithi dáp rng yêu c.0 thim vii và vi tn vic lam;
d) T5u tiên tuyn ch9n ngu?i có tài näng, ngui Co cOng vâi nuâc, ngui
dan toe thiu s&
4. Can cfr thi tuyn cong chtrc
Vic thi tuyn cong chüc phãi can cü váo yêu cu nhim vii, vj trI vic
lam c.n tuyn diing duçic UBND tinh phé duyt và chi tiêu biên ch ducc phép
tuyn diing cüa các cci quan hành chInh cp tinh, các Co quan hành chInh trirc
thuc co quan hành chInh cp tinh, UBND các huyn, thj xã, thành ph&
5. Cong khai trên các phtrong tin thông tin di chüng
Ni dung cüa k' thi tuyn cong chirc hành chInh näm 2020 theo quy djnh
phài dtrçvc thông báo cOng khai trén các phucing tin thông tin dai chüng sau:
- Báo Ba Rja — Vüng Tàu;
- Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh;
- Cng thông tin din ti.r cüa tinh;
- Trang thông tin din ti'r v Cãi cách hành chInh cüa tinh và các trang
thông tin din ti1 cüa các co quan, dja phucing có nhu cu tuyn ding.
II. DIEU KIN BANG K'', THÔNG BAO TUYEN DUNG, TIEP
NHAN PHIEU BANG K DI TUYEN VA CAC TRIRYNG HP U1J
TIEN TRONG THI TUYEN CONG CHI5'C
Diu kin dang k dir tuyn cong chi'rc thrc hin theo quy djnh t?i khoãn
1 Diu 36 Lut can b, cOng chüc. Co quan s1r diing cong chirc xác djnh các
A
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kin khác theo yeu cu cüa vi trI dir tuyn quy djnh tai dim g khoân 1 Diu
t can b, cong chüc nhixng không duçic trái viii quy djnh cüa pháp lutt,
g duçic phân bit loti hInh dào tao, van bang, chrng chi, tru&ng cong
g ngoài cong 1p và báo cáo cor quan quán 1 cOng chi'rc phé duyt truâc
tuyn ding, cii th:
1. Diu kiin dáng k dij tuyn cong chfrc
1.1 Ngui có dü các diu kin sau day không phân bit dan tc, nam ncr,
thành phn xä hi, tin nguông, ton giáo duçic däng k dir tuyn cong chrc:
a) Co mt quc tjch là quc tjch Vit Nam;
b) Dü 18 tui tth len;
c) Co don dr tuyn; có l ljch rO rang;
d) Co van bang, chrng chi phü hçip;
d) Co phm cht chInh trj, 40 dirc t&;
e) Dü sirc khoê d thrc hiên nhiêm
g) Các diu kin khác theo yêu cAu cüa vj trI dir tuyn.
1.2. NMng ngui sau day không dirc dàng k dir tuyn cong chic:
a) KhOng cii trü tai Vit Nam;
b) Mt hoc bj han ch näng 1irc hânh vi dan sr;
c) Dang bj truy ciru trách nhim hInh sir; dang chp hành hoc d chp
hành xong bàn an, quyt djnh v hInh sr cüa Tôa an ma chua ducic xóa an tIch;
dang bj áp diing bin pháp xr 1 hành chInh thra vão Co si cai nghin bat buc,
dua vào Co s giáo d1ic bt buc.
2. Thong bao tuyen ding va tiep nhn Phieu dang ky dr tuyen cong
churc
2.1. Co quan có th.m quyn tuyn dung cOng chüc phãi thông báo cOng
khai it nht 01 ln trên phuong tin thông tin dai chüng, trên trang thông tin din
ti'r va niêm y& cong khai tai tri s& lam vic cüa Co quan v tiêu chun, diu
kin, s huçing cn tuyn, th?ñ han và dja dim tip nhn Phiu dang k d tuyn
cUa ngui däng k dir tuyn.
2.2. Ngu&i däng k dir tuyn cOng chirc np tr1rc tiêp Phiêu däng k dir
tuyn theo mu ban hành kern theo Nghj djnh s s 161/20181ND-CP ngày
29/11/2018 tai dja dim tip nhn Phiu däng k dt,r tuyn ho.c gri theo durng
buu chInh.
2.3. Thai han nhn Phiu däng k dir tuyn cüa nguai däng k dir tuyên là
30 ngày k tr ngãy thông báo tuyn diing Cong khai trên phuong tin thông tin
41 chüng, trén trang thông tin dien tü cüa co quan có thm quyën tuyên 4ng
cong chüc
lap,

vv;
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2.4. Chm nht là 05 ngày lam vic truâc ngày t chüc thi tuyn Co quan
có thm quyn tuyn ding cong chüc phài 1p danh sách ngiRii có di'i. diMi kin
dis tuyn và them yt cong khai tai tru so' lam viêc cüa cci quan
3. U'u tiên trong tuyn diing cong chfrc
3.1. Di tuçing và dim ixu tiên trong thi tuyên cong chirc:
a) Anh hung Lirc li.rqng vu trang, Anh hi'ing Lao dng, thicing binh, nguo'i
hi.thng chInh sách nhi.r thuong binh, thuong binh loti B: duçic cong 7,5 dim vào
kt qua dim thi ti vOng 2;
b) Nguo'i dan tc thiu s, sT quan quân di, si quan cong an, quân nhân
chuyên nghip, nguo'i lam cong tác co yu chuyn ngành, con lit si, con thumg
binh, con bnh binh, con cüa nguo'i hi.r&ng chInh sách nhu thuong binh, con cüa
thuong binh 1oi B, con cüa ngiio'i hot dng each mng truóc tng kho'i nghTa
(tr ngày 19 tháng 8 näm 1945 tr& v truo'c), con dé cüa nguôi hott dng kháng
chin bj nhim chit dc hóa h9c, con Anh hung Lirc hrçmg vU trang, con Anh
hUng Lao dng: duçic cong 5 dim vâo kt qua dim thi ti vOng 2;
c) Ngithi hoàn thành nghia vi quân sir, nghia vi phiic vi có thai hn
trong 1irc lucmg cong an nhân dan, di viên thanh niên xung phong, di viên trI
thirc tré tinh nguyen tham gia phát ftin nông thôn, min nUi tr dU 24 tháng tro'
len dâ hoàn thành nhim vi: duçc cong 2,5 dim vào kt qua dim thi ti vOng
2.
3.2. Tru&ng hcip nguo'i dr thi tuyn cong chi'rc thuc nhiu din isu tiên
quy djnh tai khoãn 1, Diu 5 Nghj djnh s 161/20181ND-CP ngày 29/11/2018
thI chi duçic cong dim uu tiên cao nht vâo kt qua dim thi ti vông 2 quy djnh
tai khoán 2 Diu 8 và khoãn 2 Diu 12 Nghj dnh so 161/2018/ND-CP ngày
29/11/2018.
4. Ni dung, hInh thü'c và thôi gian thi tuyn cong chfrc
Thi tuyn cOng chuc duçc thirc hin theo 2 vOng thi nhu sau:
4.1. VOng 1: Thi trc nghim trén giAy.
a) Ni dung thi trc nghim gm 3 phAn
Phn I: Kin thüc chung 60 câu hOi v h thng chInh trj, t chi~c b may
cUa Dâng, Nba nuo'c, các t chüc chInh trj xã hi; quân 1 hành chInh nhà nuóc;
cong chüc, cOng vi; chU tnrang, duOng li cUa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cUa
Nhà nuóc v ngành, linh virc tuyn ding; chüc trách, nhim vii cUa cOng chüc
theo yëu cu cUa vj trI vic lam dir tuyn. Th&i gian thi 60 phUt;
Phn II: Ngoi ngü 30 câu hOi là mt trong nàm thu ting Anh, Nga, Pháp,
Duc, Trung Quc hoc ngoi ngU khác theo yéu cu cUa v tn vic lam do nguo'i
dirng du co quan có thm quyn tuyn ding cong chIrc quyt djnh. ThOri gian thi
30 phUt. Di vo'i vj trI vic lam yêu cu chuyén mOn l ngoi ngü thI ngiro'i dir
tuyn khOng phâi thi ngoi ngtr ti vông 1
''
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Phn III: Tin hpc 30 câu hôi theo yêu cu cüa vi trI vic lam. Thai gian thi
t. D& vói vi trI vic lam yêu cu chuyên mon là tin hçc thI ngui dr tuyn
phâi thi tin bce ti yang 1.
b) Min phn thi ngoi ng (vong 1) di vói các trung hçip sau:
Co bang t& nghip di hçc, sau dti hçc v ngoi ngtr;
Co b&ng tt nghip di hçe, sau di hc a nuOc ngoài hoc t& nghip dai
hoc, sau d?i hc ti Co sâ dào to bang ting nuâc ngoài a Vit Nam;
Ngixai dr tuyn vào cong chi're cong tác & vüng dan tc thiu s là ngu&i
dan tc thiu s hoc có chrng chi ting dan tc thiu s duçic cAp có thAm quyn
cong nhn.
c) Min phn thi tin hc (vông 1) di vói các trt.r&ng hcp có bang t& nghip
t1r trung cAp chuyên ngành cong ngh thông tin, tin hc hoc toán - tin tr& len.
d) K& qua thi vông 1 diiçic xác djnh theo s6 câu trã 1&i dung cho tirng phAn
thi quy djnh tai dim a khoãn 1 Diu 8 Nghj djnh s 161/2018/ND-CP ngày
29/11/2018, nu trã lèii dung tü 50% so câu hOi tr& len cho tüng phAn thi thI ngu&i
dir tuyn dtiqc thi tip vông 2 theo quy djnh tai khoân 2 Diu 8 Nghj djnh sO
161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018.
d) Vic chAm thi vông 1 thirc hin nhu sau:
Ch.m nhAt là 15 ngày sau ngày kt thüe thi vông 1 phãi hoàn thành vic
chAm thi vông 1;
Chum nhAt là 05 ngày lam vic sau ngày kt thüc vic chAm thi vông 1 phãi
cong bO kt qua dim thi d thI sinh dir thi bit và thông báo vic nh.n don phüc
kháo trong thai han 15 ngày k tir ngày thông báo k& qua dim thi trén cOng
thông tin din tü cüa Co quan có thAm quyn tuyn diing cOng chrc;
Trir&ng hçp có don ph(ic kháo thI chrn nhAt là 15 ngày sau ngày hOt thai
han nhn don phüc khão phãi hoàn thành vic chAm phüc khâo và cong bO kOt
qua chAm phiic khão dO thI sinh dir thi duqc biOt.
Can cü vào diOu kin thirc tin trong qua trInh tO chüc ch.rn thi, ngu&i
&'mg dAu Co quan có thAm quyOn tuyOn diing quyOt djnh kéo dài th&i han thirc
hin các cong vic quy djnh nhtxng không qua 15 ngày.
e) Ch.m nhAt là 05 ngày lam vic sau ngày kOt thüc vic chAm thi vông 1
theo quy djnh tai diOm d, ngu&i dirng dAu co quan có thAm quyOn tuyOn diing phãi
thông báo triu tp thI sinh dr thi vOng 2,
Ch.m nhAt là 15 ngày sau ngày thông báo triu tp thI sinh ducic tham dir
vông 2 thI phãi tiOn hành tO chuc thi vông 2.
4.2. Vông 2: Thi mon nghip vii chuyên ngãnh
a) Ni dung thi: KiOn thuc, näng lirc, k5 näng thirc thi cong viii cUa nguai
dir tuyOn cOng chuc theo yêu cAu cüa vi tn vic lam cAn tuyOn ding
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Trong cüng mt k' thi tuyn, nu có các vi trI vic lam yêu c.0 chuyên
môn, nghip vçi khác nhau thI co quan có thm quyn tuyn diing cong chirc
chIrc xây dimg các d thi mon nghip vii chuyên ngành khác nhau bão dãph
'i
,.
.
...
J'
hqp vm yeu cau cua v tn vlçc lam can tuyen.
\;
b) HInh thüc thi: Thi vit.
c) Thang dim: 100 diem.
d) Thai gian thi: 180 phitt
d) Vic chm thi vOng 2 thirc hin nhu sau:
Chrn nhât là 10 ngày sau ngày nhn dugc báo cáo kt qua vOng 2 cüa Hi
dng tuyn diing, co quan có thtm quyn tuyn diing cong chüc phãi niêm yt
cong khai kt qua thi tuyn, danh sách dir kin ngtr&i trüng tuyn tai tri1 s& lam
vic và trén trang thông tin din ti:r cüa cc quan có thm quyn tuyn dçtng cong
chüc; gt'ri thông báo kt qua thi tuyn bng van ban tói ngithi dir tuyn theo dja
chi ma ng1Yi dir tuyn dã dàng k.
Trong th&i han 15 ngày k ti'r ngày niém yet Cong khai kêt qua vông 2,
nguà!i dir tuyn có quyn gi'ri don d nghj phüc khào kt qua. Ngtthi dung d.0 cc
quan có thm quyn tuyn diing cOng chirc có trách nhim t chirc chm phüc
khâo và cong b kt qua chrn phüc khào chtm nhtt là 15 ngày sau ngày ht thai
han nhn don phüc khào.
5. Cách tInh dim và xác djnh ngiro'i trüng tuyn trong k' thi tuyn
cong chü'c
Xác djnh nguYi trüng tuyn trong k' thi tuyên cong chüc
5.1. Ngi.thi trñng tuyn trong k' thi tuyn cong chüc phãi có dü các diu
kin sau:
a) Co kt qua dim thi tai vOng 2 quy djnh tai khoãn 2 Diu 8 Nghj djnh s
161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phU dat tr 50 diem trâ len;
b) Co s dim vOng 2 cong vui dim ru tiên quy djnh tai khoàn 1 Diu 5
Nghj djnh s 161/201 8/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü (nu co) cao
hon 1y theo thCr ti,r t1r cao xung thp trong phm vi chi tiêu &rçlc tuyn dung cüa
tung vj trI vic lam.
5.2. Triring hçp có ti'r 02 ngu&i tr& len có kt qua dim thi vông 2 quy djnh
tai khoàn 2 Diu 8 Nghj djnh s 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh
phü cong vâi dim tru tiên quy djnh tai khoãn 1 Diu 5 Nghj djnh s
161/20181ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü (nu cO) bang nhau a chi tiéu
cui cüng cn tuyn diing thI nguäi có kt qua dim thi vOng 2 cao hon là ngu&i
trIrng tuyn; nu vn không xác djnh drçic thI nguii dIrng du co quan có thm
quyn tuyn diing cOng chüc quyt djnh ngl1i trüng tuyn.
5.3. Ngtthi không trüng tuyn trong k' thi tuyn cOng chüc khOng dugc
bão luu kt qua thi tuyn cho các k' thi tuyn 1n sau

.•
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I. THOI GIAN, DIA DIEM TO CHJYC K( THI
Thai gian t chfrc k' thi
kin tr tháng 12/2020
Thôi gian và da dim t chtrc thi
D,r kin trong 02 dçit vào tháng 12/2020 và 03/202 1, ti Triiông ChInh trj
tinh.
Thyi gian và dja dim ci th sê dircc thông tin truâc ngày thi theo quy
djnh.
IV. KINH PHI TO CHIJ'C THI TUYEN
1. L phi thi tuyn
- Thi sinh däng k thi tuyn cong chrc duçc xét duyt dü diu kin di
tuyn có trách nhim np 1 phi thi tuyn theo m1rc quy djnh t?i Thông ti.r lien
tjch séi 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cüa B Tài chInh quy djnh müc thu,
ch d thu, np, quân l và s1r ditng phi tuyn ding, dir thi nâng ngch, thang
hang cong chüc, viên chüc.
- Thii gian np 1 phi thi tuyn: Trixâc 10 ngày k tü ngày khai mc k' thi
tuyên.
- Dan vj t chirc thu 1 phi thi tuyn: Ca quan thi.r&ng tr1rc Hi dng thi
tuyên.
2. Kinh phi t chüc thi tuyn cong chii'c
Kinh phi t chüc thi tuyn cong chirc duçic chi theo quy djnh ti Thông tu
lien tjch s 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cüa B Tài chInh quy djnh müc
thu, ch d thu, np, quãn 1 và si:r diing phi tuyn diving, dir thi nâng ngch,
thäng hang cOng chüc, viên chi'rc và các quy djnh tài chinh hin hành, tü ngun
kinh phi do ngân sách tinh phân b cho S& Ni vi trong d%r toán kinh phi thi
tuyên näm 2020.
V. PHAN CONG TO CHtC THVC HIN
Các ca quan, dan vj sau có trách nhim trin khai thirc hin các nhim v1i
duçic phân cong (DInh kern bang phy lyc quy trInh td chi'rc thi tuyên cong chz'rc
hành chInh nám 2020).
1. UBND tinh
- Ban hành Quyt djnh phé duyt K hoach t chi'rc thi tuyn cOng chüc
hành chInh näm 2020;
- Phê duyt thu c.0 tuyn dung cOng chirc hành chInh näm 2020;
- Phê duyt danh sách ngi1ii dü diu kiin dir thi tuyn cong chüc;
- Thành 1p Ban Giám sat kS' thi tuyn cOng chirc;
- Thành 1p Hi dng thi tuyn cOng chiic näm 2020;
- Phê duyt Kt qua tuyn ding cong chirc hãnh chInh näm 2020;
- Phé duyt kinh phi t chirc kS' thi tuyn nàm 2020;
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- Thirc hin các nhim vii và quyn hn cüa Hti &ng thi tuyên trong
trun1g hçip không thành l.p Hi dng thi tuyên theo quy djnh.
A•
2. HQI dong thi tuyen
- Thành 1p các B phn giüp vic theo quy djnh và co k hOch' phân
cong cii th d t chrc thirc hin K hoch thi tuyn cong chüc.
- Ban hành d cuang các mon thi theo quy dnh.
- Lp k hoach chi ti& vic t chüc thirc hin, thai gian dja dim On tp va
t chrc thi, thông báo rng rãi trên các phucmg tin thông tin dai chüng d thI
sinh, các ca quan, dan vj lien quan và mci ngithi dugc bit và thirc hin; t chirc
thi, chm thi, phüc khão bài thi, giái quyt khiu ni, t cáo trong thi tuyn cong
chüc theo quy djnh.
- TOng hçip kt qua thi tuyn báo cáo UBND tinh theo quy djnh.
3. Ban Giám sat
Lp k hoach chi ti& vic th chüc thixc hin giám sat hoat dng cüa Hi
dng thi tuyn và các b phn giüp vic Hi dng thi tuyn cOng chirc; giám sat
vic thông báo, thu nhn và xét duyt Phiu dàng k dir tuyn dàng k dii tuyn;
v thirc hin quy ch va ni quy cüa k' thi và các ni dung khác theo quy djnh
do UBND tinh ban hành.
4. S& Ni vti
- Tham m11u UBND tinh ban hânh các ni dung quy djnh tai Khoàn 1
Phn V cüa K hoach nay;
- Thm djnh nhu cu tuyn diving cüa các cci quan dan vj dàng k;
- Giiip UBND tinh trin khai K hoach thi tuyn dn các c quan, dan vj
có nhu cu thi tuyn;
- Giüp UBND tinh Thông báo tuyn ding, t chirc phát hành, thu nhn,
th.m djnh, xét duyt Phiu däng k dii tuyn däng k dir thi; thông báo danh
sách thI sinh dU diu kin, không dü diu kin dir thi; bàn giao danh sách, Phiu
dàng k dr tuyn cUa thI sinh cho Hi dng tuyn diing; thông báo kt qua thi và
danh sách thI sinh trüng tuyn; thu 1 phi thi tuyn di vâi thI sinh dü diu kin
dir tuyn;
- Dr trü kinh phi thi tuyn trInh UBND tinh; sir diving và thanh quyt toán
kinh phi thi tuyn theo dung quy djnh;
- Là co quan thu?ng trirc cüa Hi dng thi tuyn cong chüc;
- Là co quan thu&ng trçic giüp Chü tjch UBND tinh trin khai các nhim
vii cOa Hi dng thi tuyén theo quy djnh trong tru&ng hqp khOng thành 1.p Hi
dng thi tuyn;
- Chü trI tham mini b trI Co s& vt cht, may tinh, phông thi phiic v1i vic
t chüc k' thi;
- Giâi quyt khiu nai, t cáo trong thi tuyn cong churc theo quy djnh;
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Tng hçip báo cáo tng kt k' thi tuyn.
S& Tài chInh
Hi.thng dn các ni dung chi trong hot dng thi tuyn cong chirc theo
- Thm djnh dir toán kinh phi thi tuyn cong chüc hành chInh näm 2020
trInh UBND tinh phé duyt.
- Cp phát và thanh quyt toán kinh phi t chirc thi tuyn cho Sâ Ni vi
và các cci quan có lien quan (nu
kjp th&i, dung quy djnh.
6. Van phông UBND tinh
Phi hçip vói Sâ Ni vii tham muu trInh UBND tinh quyêt djnh các ni
dung thuc thm quyn cüa UBNID tinh.
7. Trurôrng ChInh trj tnh
ChuAn bj co sâ vt chat phiic v11 k' thi tuyn cOng chi'rc hành chInh näm
2020
8. Cong an tinh
Báo dam v an ninh, trt tr trong thii gian th chirc thi tuyn cong chüc
hành chInh.
9.SoYte
Bão dam v y th, si.Trc khôe cho các thánh viên và thI sinh tham dir k' thi
tuyên.
10. Co quan Din 1ic tinh
Bão dam v ngun din ti các dja dim t chüc thi trong thyi gian thi
tuyên.
11. Co quan Báo, Dài Phát thanh và Truyn hlnh tinh Ba R!a - Vüng
Tàu
Phi hçp vi So Ni v và Hi dng thi tuyn th chüc tuyên truyn,
däng tin v& kS' thi tuyn cOng churc hành chInh cüa tinh.
12. Cac co quan co nhu cau dang ky thi tuyen cong chu'c hanh chinh
Ham 2020
- Xây dirng nhu cAu vi trI vic lam cn tuyn dung theo quy djnh giri
Ni v thAm djnh trInh UBND tinh phê duyt;
- Niém yt các thông tin v thi tuyn cOng chüc theo yeu cu cüa UBNID
tinh, Sâ Ni vi hoc Hi dng thi tuyn;
- Phi hqp vOi SO Ni viii thm djnh Phiu dàng k dii tuyn clü diu kin
dr tuyn d trinh UBND tinh phé duyt;
- Ph6i hçip
1-IQi dng tuyn dung cOng chirc hành chmnh cUa tinh xây
drng d ci.rcmg On thi mon nghip viii chuyên ngành theo vj trI vic lam c&n
tuyên;
co)

A
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- Thông báo cong nhn kt qua tráng tuyn dn thI sinh dir tuyên trênccl '.
s kêt qua tuyên diing diicic UBND tinh phé duyt theo quy djnh;
- To chuc tiép nhân Phiêu däng ky du tuyên thi sinh trung tuyên tüSci' /
Ni vi và t& các thI sinh bô tüc hO sa sau khi có thông báo cong nhh kêt qua
trilng tuyn d ti chüc các thu tic tuyn diing theo quy djnh nhu: thm tra, xác
minh van bang chirng chi; d nghj thôa thun xp lucing, ra quy& djnh tuyn
diing, phân cong cOng tác cho thI sinh tr1ing tuyn dung vj trI, chi tiêu dã dang
k thi tuyn diing theo quy djnh, phân cong hithng dn tp sir, cong nhn ht tp
sir.
13. Ngoài các ni dung cong vic thuc trách nhim cüa các co' quan
thin vl thrçrc phân cong trên, các cor quan dan vj có trách nhim trin khai theo
dung quy trInh t chüc thi tuyn cong chirc hành chInh dixçic ban hành kern theo
K hoach nay.
Trén day là K hoach thi tuyn cong chüc lam vic tai các cci quan hành
chInh thuc tinh (s& và các cci quan ngang sâ, UBND huyn, thj xã, thành ph
thuc tinh và các cci quan hàrih chInh trrc thuc S) näm 2020. Các cci quan,
dan vj lien quan có trách nhim phM hçip v1i Si Ni vi trin khai, thrc hin K
hoach dat k& qua tat.
Trong qua trInh thrc hin nu Co vuàng mac, d nghj các cci quan, dan vj
phân ánh v S Ni vi d xem xét, tham muu giài quykI._

PHV LVC
QUY TR!NH TO CHUC THI TUYEN CONG CHI5C HANH CHINH NAM 2O2
an hành kern theo ICE hoqch t chz-c thi tuEfl cong chtc hành chInh näm 2020 ti QuyEt d.inh s /QD-UBND ngày 9 lat7BND tinh BR-VT)
ghj dinh sE 24/2010/ND-CP, ngày 15 thông 3 nàm 2010 cüa ChInh phz quy a/nh v tuyEn ding, th dtng và quán l.j cOng chtc,
Can cii- Nghj djnh 161/2018/ND-CT, ngày 29 thang 11 nám 2018 cña ChInh phz sica dEi, b1 sung mç5t sE quy djnh v tuyEn dyng cong cht-c, viên ch&c, náng ngich
cOng chi-c, thäng hang vien cht-c va thyc hin chE d hcip dng m3t SE loi cOng vic trong ccr quan hành chInh nhà nuác, dan vj st nghip cOng
lap;
án c& Thông tt sE 13/2010/TT-BNV, ngày 30 tháng 12 nám 2010 cza Bó N5i vy quy djnh chi tié't m3t sE diEu yE tuyEn dyng và nâng nggch cong chic cüa Nghj djnh
sd 24/2010/ND-CT, ngày 15 tháng 3 näm 2010 cña Chinhphz quy dinh yE tuyEn dyng, th dyng và quOn 1)5 cOng chik;
Can ct Thông ttt sO' 03/2019/TT-BNV, ngày 14 thông 5 nOm 2019 cña Bô N5i vy sz-a dEi, bE sung m5t sO' quy djnh yE tuyên dyng cOng cht-c, viên chzc, náng nggch
ngczch cOng chz,c, thOng hing chic danh nghE nghip vien chtc và thrc hin chE d5 hp dng môt sO' loi cong vic trong Ca quan hành chInh nhà nithc, don visu
nghip cong 42p;
STT
I

Ni dung cong vic

Phân cOng thyc hin

ThOi gian dr kin hoàn thãnh

Sâ Ni vu

Tr tháng 10/20 19

So Ni vu

Tir tháng 01/2020

NH(ING CONG TAC TRIXOC K' THI

Ban hành cong vAn dAng k' nhu cu tuyn ding cong chirc hành chInh dn các co
1 quan hãnh chInh Nhà niiâc cp tinh; UBND các huyn, th xA, thành ph thuc
tinh.
Ting hçip, thm djnh nhu cAu và rà soát bién ch tuyn dicing cong chi'rc hânh chfnh
2
nAm 2020

SO NOi vu tham mxu trinh UBND
tinh phê duyt
SO Nôi vu tham muu trinh UBND
tinh phé duyt
SO Nôi vu tham mini trInh UBND
tinh phê duyt

3

TrInh UBND tinh ban hành Quyt djnh K hoach t ch(rc thi tuyn

4

Trinh UBND tinh quy& djnh thành 1p Ban Giám sat

5

TrInh UBND tinh phê duyt nhu cu tuyn dung do các co quan dAng k5

6

Thông báo tuyn ding trën các phuung tin thông tin di ching (Bão Ba Rja
VQng Tàu, Dài PTTH tinh), Cng thông tin din tCf ci'ia tinh, Trang thông tin din
tCr CCHC tinh và niêm yt cong khai tai SO Ni v1i, cac c quan có nhu cau thi
tuyn, UBND các huyn, thj xA, thành ph

7

Nhn Phiu dAng k,5 dirtuyn cCia nguOri dAng k dir tuyn

SONOi vii

1/10 - 1/11/2020

8

Thm djrth Phiu dAng k' dir tuyn Va Ip danh sách ngtrOi dii diu kin dir tuyn

SO Nôi vu

1/11 - 10/11/2020

Nôi vu

10/9/2020
15/9/2020
15/9/2020

1/10/2020

Phân cong thirc hin

Thô'i gian dv kin hoàn thanh.

So Ni vii

15/11/2020

SO NOi vu

20/11/2020

SO Ni vu ph6i hcp vOi SO Tài
chInh tham mixu trInh UBND tinh

20/11/2020

12 Niêm yt cong khai tai trU sO lam vic danh sách ngui dñ diu kin dir tuyn

SO Ni vi

25/11/2020

13 Bàn giao danh sách, h so thI sinh cho Hi dng tuyn dung

SO Ni

Ni dung cong vic

STT
9

TrInh UBND tinh phê duyt danh sách thI sinh dü diu kiin dir thi

10 Trnh UBND tinh quyt djnh thành Ip HOi dng tuyn dung
11 TrInh UBND tinh phë duyt dir trü kinh phi thi tuyên

Lien h các co sO dào to lam d thi và các co quan, dcm vi có lien quan dir thão
danh muc, d ci.rong on thi
Hoàn chinh danh mvc, d cuong, tài 1iu on thi báo cáo thông qua Hi dng Va
15
thông báo cho thI sinh dãng k' mua tài lieu on thi
Thông báo bAng van bàn v thai gian thi, dja dim t chrc thi cho trng thI sinh dü
16
diu kiên dir thi
Thông báo On thi; t chirc on thi; thu lê phi dir thi và phát the dir thi cho thI sinh tai
17
dja dim on thi

14

18 To chCrc on thi
19
19

Thu k hi dng

Tir tháng 9-11/2020

Thu k' Hi dng

25/11/2020

Hi dng tuyn diing

1/12/2020

Hii dng tuyn dung

1/12/2020

Hi dng tuyn diing

5/12/2020

In giy lam bài thi, giy nháp, cac Ioai bI dmg d thi, mua biên lai thu 1 phi thi, Thu k HOi dng và b phn gióp
viC
lam the dir thi phát cho thi sinh
Thành lap ban D thi

Sau 03 ngày k tir ngày có Quyt djnh
thành 1p Hi dng tuyn dung

12/2020

Hi dng tuyn diing

1/12/2020

II TO CH(JC VONG 1 KY Till TUYEN CONG CHU'C HANH CHINH
1

Thành 1p Ban coi thi, Ban phách và Ban chm thi (VOng 1)

HOi dng tuyn ding

31/12/2020

2

T chCrc L khai mac kS' thi và t chrc thi

Hi dng tuyn ding

2/1/2021

4

T ch(xc chAm thi kS' thi tuyn cong chrc hành chinh näm 2020 (VOng 1)

Hi dng tuyn ding

3/1 - 18/1/202 1

5

Cong b kt qua dim thi và thông báo vic nhn don phüc kháo

HOi dng tuyn dung

19/1 - 23/1/202

U

Ni dung cong vic
iv I
.
/

ion phtic khão

ành 1p Ban chm phüc kháo Vông 1
8

Châm phuic khão va cong b kt qua chm phic khâo
Tang hqp kt
phic khâo

qua

chAm phic kháo và báo cáo Chü tjch UBND tinh v kt

qua

10 Thông báo triu tp thI sinh dir thi vOng 2

PhOn cong thtrc hin

ThOi gian dir kin hoàn thành

This k HOi dng nhn dcm, tng
hqp báo cáo Ch: tich HOi dng

23/1 - 8/2/2021

Hi dng tuyn dung

8/2/202 1

Hi dong tuyn diing

9/2 - 28/2/2021

Hi dng tuyn dung

1/3/202 1

HOi dng tuyn dung

6/3/202 1

III TO CHU'C VONG 2 KY THI TUYEN CONG CHUC HANH CHINH
1

T chirc kS' thi tuyn cong ch(rc hành chInh nAm 2020 (VOng 2)

HOI dng tuyn dung

21/3/2021

2

Thành 1p Ban chm thi vOng 2

Hi dông tuyn dung

21/3/2021

3

T chirc chAm thi kS' thi tuyn cong chirc hành chInh näm 2020 (Vông 2)

Hi dng tuyn dung

22/3 - 7/4/2021

4

Cong b6 k& qua dim thi và thông báo vic nhn don phüc khâo

HOi dng tuyn dung

17/4/202 1

5

Nhn don phitc kháo

This k Hti dông nhn don, tong
hçrp báo cáo ChCi tjch Hi dng

17/4 - 5/5/2021

6

Thãnh 1.p Ban cMm phUc khão VOng 2

Hi dng tuyn dung

5/5/2021

7

Chm phuic khão và cOng b kt qua chm phOc kháo

HOi dng tuyn dung

6/5 - 20/5/202 1

Hi dng tuyn dung

21/5/2021

Tng hqp kt
phOc kháo

qua

chm phüc kháo và báo cáo Chü tjch UBND tinh v kt

qua

Ni dung cong vic

STT

Phân cong thrc hin

ThOi gian du kin hoàn thãnh

HOi dng tuyn ding

Tháng 6/2021

Si Ni vu

Tháng 6/2021

S Ni vii chi tn phi hçp vOi
các co quan, don vj CO dng k' nhu

Tháng 6/202 1

Hi dng tuyn dung

Trong th?i gian t ch(rc k' thi

Sâ Ni vi

Sau khi hoàn thành k' thi

IV TONG KETKYTHI
1
2

Hi dng tuyn dung phái báo cáo UBND tinh kt qua thi tuyn và tham muu
quyt djnh Cong nhân kt qua thi tuyn
Thông báo Quyt dnh phê duyt kt qua tuyn diing cong chi'rc trên Cng thông
tin din tCr cUa tinh, Trang thông tin din tC CCHC tinh và niêm yt cOng khai tai
Sâ Ni vi, các c quan có ngi.ri tr6ng tuyn

3

Báo cáo tng kt k' thi

V

CONG TAC IGIAC CUA K' THI

1

Giái quy& khik nai, t cáo trong k' thi

2

Thanh quyt toán kinh phi t chCrc thi tuyn

3

Xác minh van bang, chcrng chi cCia thI sinh tráng tuyn

4

Hçp rOt kinh nghim sau khi to chirc thi

Các co quan, don vi có thI sinh
trOng tuyên
S Ni vu

* Ghi chü: Sà N5i vi, các co quan Co lien quan, Ban GiOm sat, H3i dOng luyén dyng cO trách nhim lap ké hoach chi tie! dê thtc hin

