
 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SKHCN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2020 
 

THÔNG BÁO  

V/v tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, 

quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020; 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, 

quản lý các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020, cụ thể 

như sau: 

I. SỐ LƢỢNG VỊ TRÍ, CHỨC DANH THI TUYỂN 

1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng 

- 01 vị trí Chi cục trưởng. 

2. Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ 

- 01 vị trí Phó Giám đốc. 

II. ĐỐI TƢỢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA 

1. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong 

quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ 

nhiệm chức danh thi tuyển. 

2. Cán bộ, công chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, 

có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh 

tuyển chọn, đang công tác tại các sở, ban ngành, địa phương thuộc tỉnh. 

3. Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức 

danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc cơ quan có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển hoặc đang công tác tại 

các sở, ban ngành, địa phương thuộc tỉnh;  

Đối với trường hợp đăng ký thi tuyển vào chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan 

hành chính thuộc sở phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tuyển dụng đặc biệt vào 

công chức theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 

của Chính phủ, tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 

của Chính phủ, tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

1. Tiêu chuẩn chung 

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, 

được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận. 

- Phải được cấp có thẩm quyền quy hoạch vào chức danh có nhu cầu bổ nhiệm 

hoặc chức danh tương đương. 

- Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định. 

- 03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá, xếp loại Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (Theo giấy chứng nhận 

sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng ngày, tính từ 

ngày nộp hồ sơ dự thi). 

2. Tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh 

Chi tiết tại Phụ lục Bảng tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 

2143/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

- Đơn đăng ký dự thi (Theo mẫu đính kèm Thông báo); 

- Bản khai lý lịch theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh đóng 

dấu giáp lai, được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức xác nhận 

(Đính kèm Thông báo); 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển có 

chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 

03 tháng, tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi); 

- Bản tự nhận xét quá trình công tác của cá nhân được cơ quan đơn vị đang 

công tác xác nhận (đến thời điểm dự thi); 

- Bản nhận xét, đánh giá công tác 03 năm gần nhất; 

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú; 

- Văn bản của cơ quan, đơn vị giới thiệu cán bộ tham gia dự thi. 

- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt). 

V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƢỜI THAM GIA DỰ THI 

1. Quyền của ngƣời tham gia dự thi 

- Được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển thông báo về danh sách những 

người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi 

tuyển, nội dung thi tuyển. 

- Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ 

những tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án. 

- Được tiến hành quy trình bổ nhiệm theo quy định ngay sau khi đạt kết quả 

tuyển chọn. 
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2. Nghĩa vụ của ngƣời tham gia dự thi 

- Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định. 

- Chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá 

trình tham gia dự tuyển. 

VI. NỘI DUNG HÌNH THỨC THI TUYỂN 

1. Thi viết 

- Thời gian thi viết là 180 phút.  

- Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về 

nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền 

hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. 

- Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả của bài thi viết là điểm 

trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự 

thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi 

trình bày Đề án.  

Trường hợp người dự thi có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng 

có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký 

Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định 

việc chấm lại đối với bài thi này. 

2. Thi trình bày Đề án  

Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo cụ thể tên Đề án dự thi đến các cá nhân đăng 

ký khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn. 

- Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất 

vấn về Đề án từ 60 - 90 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn khác không quá 

05 phút. 

- Nội dung Đề án thi tuyển tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác 

tham mưu; đổi mới, phát triển cơ quan, đơn vị. Đánh giá thực trạng, phân tích những 

mặt mạnh, hạn chế của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra 

nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển 

cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện 

các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi 

tuyển; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống trong quản lý, 

phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những 

người tham dự. 

- Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 

3 phần, cụ thể như sau: Xây dựng Đề án: 20 điểm; Bảo vệ Đề án:  40 điểm; trả lời 

các câu hỏi chất vấn: 40 điểm. 

3. Xác định ngƣời trúng tuyển 

Người trúng tuyển là người có số điểm cao nhất trong số những người đạt trên 

50 điểm phần thi trình bày Đề án để lấy ý kiến bằng văn bản của tập thể lãnh đạo có 

thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.  
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Trường hợp có nhiều người dự tuyển cùng có kết quả điểm thi trình bày Đề án 

cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra lấy ý kiến theo quy định này. 

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ THI 

1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 02/11 đến hết ngày 18/11/2020. 

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, 198 Bạch 

Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Hồ sơ dự thi được đựng trong bìa hồ sơ kích thước 25 x 33 (cm). 

VIII. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI 

Sau khi thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển, chậm nhất 05 ngày, kể từ ngày hết 

hạn nộp hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển sẽ thông báo công khai 

danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi tuyển,  

Người đủ điều kiện sẽ được thông báo cụ thể thời gian tổ chức thi. 

IX. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

1. Tất cả thông tin liên quan đến công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

được Sở Khoa học và Công nghệ đăng công khai tại Trang thông tin điện tử của Sở 

Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn, đề nghị 

các thí sinh đăng ký tham dự thường xuyên cập nhật để biết thông tin. 

2. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN có trách nhiệm mở chuyên mục 

“Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2020” trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện đăng tải công khai các thông tin về kỳ thi 

tuyển do Hội đồng thi tuyển cung cấp. 

3. Những vấn đề chưa rõ, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động liên 

hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (ĐT 3.511024 hoặc 0913.693.694 - 

ông Nguyễn Nam Phương) để được hướng dẫn. 

Trên đây là Thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở ban ngành thuộc tỉnh; 

- Các ĐVSN thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành; 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- Cổng TTĐT tỉnh BR-VT; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc sở; 

- Website Sở KH&CN/TTTTUD; 

- Lưu VT/VP/nnp. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Thanh Quang 
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