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THÔNG BÁO
Về thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch
các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2020
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày
29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng
công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện
chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn
vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức,
nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực
hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020;
Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 thông báo một số nội dung sau:
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, SÁT HẠCH
1. Thời gian: Ngày 13/10/2020 (thứ Ba), bắt đầu từ 13h30 phút.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 (phòng số 407), Sở Nội vụ. Địa chỉ: Số 04,
đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA SÁT HẠCH
1. Sát hạch bằng hình thức phỏng vấn
2. Thời gian sát hạch: 30 phút, trong đó: Thời gian chuẩn bị tối đa 15 phút,
thời gian trả lời tối đa 15 phút.
III. NỘI DUNG KIỂM TRA SÁT HẠCH
1. Về trình độ hiểu biết chung.
2. Về nghiệp vụ, chuyên ngành (năng lực chuyên môn, nghiệp vụ).
(Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra sát hạch được thông báo tại văn bản số
104/TB-HĐTD ngày 23/9/2020 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020,
đăng tải trên Website Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/)
IV. CƠ CẤU ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH
1. Điểm kiểm tra sát hạch được tính theo thang điểm 100.
2. Cơ cấu điểm
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- Điểm kiểm tra về hiểu biết chung: 40 điểm.
- Điểm kiểm tra về nghiệp vụ, chuyên ngành: 60 điểm.
V. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
Người trúng tuyển trong kỳ kiểm tra, sát hạch phải có đủ các điều kiện sau:
1. Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
2. Có số điểm phỏng vấn cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong
phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng được phê duyệt của từng vị trí việc làm.
3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn bằng nhau
ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền
tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
Lưu ý: Thí sinh có mặt tại địa điểm kiểm tra sát hạch trước 15 phút, mang
theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ có
ảnh hợp pháp khác để đối chiếu trước khi kiểm tra sát hạch.
Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 thông báo để thí sinh được biết
và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTD năm 2020;
- Các sở: Công Thương, NN&PTNT, Y tế;
- UBND các huyện: Bình Gia, Văn Lãng;
- Thí sinh diện xét tuyển đặc cách;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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