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KẾ HOẠCH
Tổ chức phỏng vấn dự tuyển viên chức sự nghiệp
của Sở Công thƣơng tỉnh Đắk Lắk năm 2019
Căn cứ luật viên chức năm 2010 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 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 nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tƣ số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc 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 một số loại công việc trong cơ
quan hành chính Nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-SNV ngày 9/7/2019 của Sở Nội vụ, về việc phê
duyệt Phƣơng án tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Sở Công Thƣơng năm 2019.
Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SCT ngày 30/7/2019 của Sở Công thƣơng về việc
thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-HĐXTVC ngày 01/8/2019 của Hội đồng xét tuyển
viên chức về việc thành lập Ban Kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức.
Hội đồng xét tuyển viên chức xây dựng kế hoạch phỏng vấn đối với ngƣời dự tuyển
viên chức năm 2019 nhƣ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Xét tuyển viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị
trí việc làm cần tuyển.
- Phỏng vấn đảm bảo tính dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch và đúng theo
quy định của pháp luật về xét tuyển viên chức.
II. NỘI DUNG
1. Hình thức
- Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp.

- Điểm phỏng vấn đƣợc tính theo thang điểm 100.
- Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút.
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.
2. Nội dung phỏng vấn
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các văn bản
hƣớng dẫn thi hành;
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thƣơng, Trung tâm Xúc tiến
thƣơng mại, Trung tâm Khuyến công & TVPTCN;
- Kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực Xúc tiến thƣơng mại, Khuyến công & Tƣ vấn
phát triển công nghiệp phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
3. Công tác chuẩn bị và tổ chức phỏng vấn
3.1. Công tác chuẩn bị
- Niêm yết và phát hành thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn từ ngày 25/9 đến
ngày 27/9/2019. Trong đó nêu cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn cho các thí
sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển.
- Trƣớc ngày tổ chức phỏng vấn 01 ngày, Hội đồng xét tuyển niêm yết danh sách thí
sinh theo số báo danh và theo phòng để phỏng vấn; sơ đồ vị trí các phòng để phỏng vấn;
nội quy, quy chế xét tuyển tại địa điểm tổ chức phỏng vấn.
- Trƣớc ngày tổ chức phỏng vấn ít nhất 01 ngày, Ủy viên kiêm Thƣ ký Hội đồng xét
tuyển phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ xét tuyển theo quy định tại điểm c,
khoản 1, điều 5 Quy chế Tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức
danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2019/TT-BNV, ngày
14/5/2019 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ.
3.2. Tổ chức phỏng vấn
- Hội đồng xét tuyển bố trí 04 thành viên của Ban kiểm tra, sát hạch trong đó 03
thành viên phỏng vấn và chấm điểm trên mỗi thí sinh và 01 thƣ ký.
- Số lƣợng đề phỏng vấn bảo đảm có số dƣ so với số lƣợng thí sinh đƣợc triệu tập dự
thi theo từng vị trí tuyển dụng, để thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên. Nội dung đề phỏng vấn
bảo đảm chính xác, khoa học, lời văn, câu chữ rõ ràng, đánh giá toàn diện năng lực, khả
năng của ngƣời dự tuyển; phải phù hợp với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp viên chức
tƣơng ứng với vị trí dự tuyển. Đề phỏng vấn phải có đáp án, thang điểm kèm theo (chi tiết
đến 5 điểm), đƣợc đóng trong túi đựng đề thi, đƣợc niêm phong và bảo quản theo chế độ
tài liệu "Mật". Việc giao, nhận, mở đề phỏng vấn đều phải lập biên bản theo quy định.
- Khi chấm điểm phỏng vấn, các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm điểm
đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các thành viên tham
gia chấm điểm. Trƣờng hợp các thành viên chấm điểm chênh lệch nhau từ 5 điểm trở lên

đến dƣới 10 điểm thì Trƣởng ban kiểm tra sát hạch trao đổi lại với các thành viên tham
gia chấm, sau đó quyết định điểm phỏng vấn. Trƣờng hợp các thành viên chấm phỏng vấn
chấm điểm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Trƣởng ban kiểm tra sát hạch báo cáo
để Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau
đó quyết định điểm phỏng vấn.
3.3. Cách thức phỏng vấn
3.3.1. Cơ cấu thang điểm
- Câu hỏi chính: 70 điểm
- Câu hỏi phụ: 30 điểm
3.3.2. Câu hỏi chính
Ngƣời dự tuyển bốc thăm ngẫu nhiên một đề trong bộ đề của Ban kiểm tra, sát hạch
(các đề đƣợc đựng trong bì, dán kín, niêm phong bằng dấu của Sở), thời gian chuẩn bị
không quá 15 phút và thời gian trả lời không quá 10 phút.
Ngƣời dự tuyển chuẩn bị nội dung trả lời câu hỏi trên giấy thi do Ban kiểm tra sát
hạch cung cấp (có đóng dấu treo của Sở Công Thƣơng). Kết thúc phỏng vấn ngƣời dự
tuyển nộp đề và giấy thi cho Ban kiểm tra sát hạch.
3.3.3. Câu hỏi phụ
Câu hỏi phụ ít nhất là 02 câu, do cán bộ phỏng vấn hỏi trực tiếp thí sinh dự tuyển, và
đƣợc thƣ ký ghi lại nội dung câu hỏi, câu trả lời để làm căn cứ xem xét và lƣu hồ sơ.
3.4. Trách nhiệm ngƣời dự tuyển
- Ngƣời dự tuyển chủ động nghiên cứu nội dung phỏng vấn và chấp hành nghiêm
túc nội quy, quy chế của Hội đồng xét tuyển trong thời gian dự kiểm tra, sát hạch.
- Trong thời gian tổ chức phỏng vấn, thí sinh phải có mặt đúng giờ theo quy định.
Hội đồng căn cứ số báo danh để gọi từng thí sinh theo thứ tự vào phỏng vấn. Trƣờng hợp
thí sinh vắng mặt sau 15 phút, kể từ lúc Hội đồng gọi phỏng vấn, thì Hội đồng xét tuyển
sẽ xem xét gạch tên thí sinh đó khỏi danh sách dự xét tuyển.
3.5. Tổng hợp kết quả phỏng vấn
- Cuối mỗi ngày phỏng vấn, kết quả chấm phỏng vấn phải đƣợc tổng hợp vào bảng
kết quả có chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và Trƣởng ban kiểm tra, sát hạch.
Trƣởng Ban Kiểm tra, sát hạch niêm phong và bàn giao cho Ủy viên kiêm Thƣ ký
hội đồng xét tuyển. Việc bàn giao phải có biên bản xác nhận.
- Cuối mỗi buổi phỏng vấn, Ban kiểm tra sát hạch niêm phong đề, đáp án đã sử
dụng; giấy thi của ngƣời dự tuyển và bàn giao cho Ủy viên kiêm Thƣ ký hội đồng xét
tuyển. Việc bàn giao phải có biên bản xác nhận.

- Cuối đợt phỏng vấn, Hội đồng xét tuyển mở niêm phong kết quả phỏng vấn (có
biên bản xác nhận tình trạng niêm phong) và tiến hành tổng hợp điểm phỏng vấn vào
bảng kết quả chung có chữ ký của các thành viên Hội đồng xét tuyển.
III. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn
1. Thời gian tổ chức phỏng vấn
- Thu phí dự tuyển; phổ biến nội quy xét tuyển: Vào lúc 08h00 ngày 14/10/2019
- Tổ chức phỏng vấn xét tuyển vào ngày 15-16/10/2019. Buổi sáng bắt đầu 7h30 tới
11h30, buổi chiều bắt đầu 13h30 tới 17h00.
2. Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Toàn bộ các thí sinh dự xét tuyển tập trung tại Hội
trƣờng Sở Công thƣơng, 49 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột.
3. Kinh phí tổ chức phỏng vấn: Thực hiện theo quy định.
IV. Tổ chức thực hiện
Hội đồng xét tuyển; Ban kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thƣơng
căn cứ kế hoạch tổ chức phỏng vấn triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- Thành viên HĐ xét tuyển;
- Ban Kiểm tra, sát hạch;
- Lƣu: VT, HSXTVC.
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