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SỞ LĐ-TB&XH TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NĂM 2019 

 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:       /KH-HĐTDVC   Lạng Sơn, ngày     tháng 4  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và thực hiện kiểm tra sát hạch  

xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc  

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2019 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên 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 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của 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 2261/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019;  

Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-LĐTBXH ngày 16/12/2019 của Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội về tuyển dụng viên chức năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/02/2020 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức xây dựng Kế hoạch kiểm tra phiếu đăng ký dự 

tuyển và thực hiện kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Xét tuyển viên chức có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với 

vị trí việc làm cần tuyển. 

 2. Phỏng vấn, thực hành 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  

A. Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển 
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Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tổ chức cuộc họp tiến hành xét 

phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019. Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh 

dự tuyển; Xác định trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, các chứng chỉ ngoại 

ngữ tin học đúng theo yêu cầu được quy định tại Quyết định số 2261/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019 

xong trước ngày 11/4/2020. 

B. Kiểm tra năng lực chuyên môn của người dự tuyển 

1. Hình thức 

 Kiểm tra sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp và thực hành 

1.1. Phỏng vấn 

- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100, trong đó: 

+ Kiến thức chung về pháp luật: 30 điểm 

+ Kiến thức chuyên ngành: 70 điểm 

- Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 

phút, trong đó: 

+ Thời gian chuẩn bị: 15 phút 

+ Thời gian trả lời câu hỏi: 15 phút 

1.2. Thực hành 

- Điểm thực hành tính theo thang điểm 100 

- Thời gian thực hành: 45 phút 

1.3. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành 

2. Nội dung phỏng vấn 

2.1. Kiến thức chung về pháp luật 

+ Bộ luật lao động năm 2012; 

+ Luật viên chức năm 2010; 

+ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội;  

+ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về việc  

sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 16/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của 

UBND tỉnh. 

2.2. Kiến thức chuyên ngành 

Nội dung câu hỏi được chuẩn bị phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí 

tuyển dụng, nội dung cụ thể do Hội đồng xét tuyển viên chức Sở quy định. 

3. Nội dung thực hành 

- Mỗi thí sinh tham gia giảng thực hiện trình giảng 01 bài giảng thực hành rút 

thăm trong bộ đề do Hội đồng xét tuyển sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung 

cấp. 

Bộ đề bài giảng gồm một số bài giảng trong phạm vi chương trình khung do 

nhà trường ban hành ( đối với giáo viên dự tuyển giáo viên giáo dục nghề nghiệp). Đề 
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bài giảng gồm một số bài giảng trong phạm vi kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 

của trường ( đối với giáo viên dự tuyển chức danh giáo viên trung học phổ thông).  

- Bộ đề bài giảng do Hội đồng tuyển dụng của Sở LĐTBXH cung cấp trước 

thời điểm kiểm tra sát hạch 02 ngày. 

- Điểm đánh giá bài giảng: tối đa 100 điểm ( theo các tiêu chí phiếu đánh giá của giám 

khảo)  

- Đối tượng tham gia các bài trình giảng là thí sinh dự kiểm tra sát hạch và học 

sinh/sinh viên của  trường với vai trò trợ giúp giáo viên dự giảng. 

- Trang thiết bị cơ bản của nghề phục vụ cho bài giảng do trường bố trí. Riêng 

các trang thiết bị do thí sinh tự làm, tự sáng tạo, thì khi tham gia kiểm tra sát hạch có 

thể mang theo. 

- Nhận xét và đánh giá bài giảng được tiến hành cuối một buổi giảng 

- Thời gian giải lao giữa các bài giảng là 10 phút. 

- Trong thời gian giải lao giữa các bài giảng, giáo viên đã thực hiện xong bài 

giảng phải nhanh chóng thu dọn các phương tiện, đồ dùng dạy học của mình; thí sinh 

có bài giảng tiếp theo khẩn trương chuẩn bị để tiến hành thực hiện bài giảng đúng 

tiến độ.  

Thí sinh dự thi chủ động gặp Trưởng các khoa, tổ để đăng ký thời gian, kiểm 

tra máy và gặp gỡ học sinh.( nếu giáo viên thấy cần thiết có học sinh trong bài 

giảng). Chủ động báo cáo với trưởng Khoa, tổ của trường về việc chuẩn bị vật tư 

thực hành đối với bài giảng của mình 

-  Trước khi thực hiện bài giảng, thí sinh có thời gian 5 phút giới thiệu: 

+ Về bản thân, về nguyện vọng và về nơi đã học tập ( hoặc công tác ) ; 

+ Đối tượng học sinh/sinh viên môn mà thí sinh giảng dạy; 

+ Vị trí bài giảng trong bài học, trong chương trình môn học/mô đun; 

+ Ý đồ sư phạm và phương pháp giảng dạy chủ đạo sử dụng trong bài giảng. 

4. Công tác chuẩn bị và tổ chức phỏng vấn 

4.1. Công tác chuẩn bị 

- Niêm yết và phát hành thông báo triệu tập thi sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

tham dự phỏng vấn, thực hành (vòng 2) xét tuyển viên chức từ ngày 10/4 đến ngày 

24/4, trong đó thông báo cụ thể thời gian địa điểm tổ chức phỏng vấn, thực hành cho 

các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển. 

- Trước ngày tổ chức phỏng vấn 01 ngày Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở 

niêm yết danh sách các thí sinh theo số báo danh và theo phòng để phỏng vấn, thực 

hành; Sơ đồ vị trí các phòng để phỏng vấn, thực hành, nội quy tại địa điểm tổ chức 

phỏng vấn. 

- Trước ngày tổ chức phỏng vấn, thực hành ít nhất 01 ngày, Ủy viên kiêm thư 

ký Hội đồng tuyển dụng phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho việc phỏng vấn, 

thực hành gồm: Các biểu mẫu liên quan đến tổ chức phỏng vấn, thực hành; Danh 

sách thí sịnh để gọi vào phỏng vấn, thực hành; Mẫu biên bản bàn giao nhận đề phỏng 

vấn, thực hành; Mẫu biên bản bàn giao kết quả phỏng vấn; Mẫu biên bản xử lý vi 
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phạm quy chế; Nội quy phỏng vấn thực hành; Mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ vật 

dụng cá nhân của thí sinh vi phạm quy chế tổ chức kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển 

viên chức; Mẫu biên bản khác có liên quan. 

- Chuẩn bị thẻ cho các thành viên Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức, 

bộ phận phục vụ; Thẻ của Chủ tịch, Phó chủ tịch, thẻ của Ủy viên Hội đồng tuyển 

dụng viên chức. Thẻ Trưởng ban kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức in đầy đủ họ 

tên và chức danh; Thẻ các thành viên khác chỉ in chức danh. 

4.2. Tổ chức phỏng vấn, thực hành 

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút 

- Thời gian thực hành: 45 phút 

- Hội đồng tuyển dụng bố trí thành viên của Ban Kiểm tra sát hạch phỏng vấn, 

thực hành trên nguyên tắc mỗi thí sinh có 03 thành viên chấm điểm phỏng vấn, thực 

hành. 

- Số lượng đề phỏng vấn đảm bảo có số dư so với số lượng thí sinh được triệu 

tập phỏng vấn, thực hành theo từng vị trí tuyển dụng để thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên. 

Nội dung đề phỏng vấn, thực hành đảm bảo chính xác khoa học, lời văn câu chữ rõ 

ràng, đánh giá năng lực khả năng của người dự tuyển phải phù hợp với yêu cầu của 

chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí dự tuyển. 

- Đề phỏng vấn phải có đáp án thang điểm kèm theo (chi tiết chấm đến 5 điểm) 

được đóng trong túi đựng đề thi, được niêm phong và bảo quan 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, thực hành các thành viên chấm điểm độc lập trên 

phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn, thực hành là điểm trung 

bình cộng của các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, thực hành. Trường hợp các 

thành viên chấm phỏng vấn, thực hành chấm điểm chênh lệch nhau từ 5 điểm trở lên 

đến dưới 10 điểm thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch trao đổi lại với các thành viên 

tham gia chấm điểm phỏng vấn, thực hành sau đó quyết định điểm phỏng vấn, thực 

hành. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn, thực hành chấm điểm chênh lệch 

nhau từ 10 điểm trở lên thì Trưởng 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, thực hành sau 

đó quyết định điểm phỏng vấn, thực hành. 

4.3. Cách thức phỏng vấn 

4.3.1. Cơ cấu thang điểm 

- Câu hỏi kiến thức chung về pháp luật: 30 điểm 

- Câu hỏi kiến thức chuyên ngành: 70 điểm 

4.3.2. Cách thức phỏng vấn, thực hành 

- Thí sinh phỏng vấn: Thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên một đề trong bộ đề của 

Ban kiểm tra sát hạch (các đề được đựng trong phong bì dán kín, được niêm phong 

bằng dấu của Sở LĐ-TB&XH). Thời gian chuẩn bị không quá 15 phút và thời gian 

trả lời không quá 15 phút. Thí sinh tham gia phỏng vấn 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 LĐ-
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TB&XH). Kết thúc phỏng vấn thí sinh nộp đề và giấy chuẩn bị trả lời câu hỏi cho 

Ban kiểm tra sát hạch. 

- Thí sinh thực hành: Thực hành đối với thí sinh dự tuyển vào đơn vị Trường 

cao đẳng nghề Lạng Sơn; Thực hiện theo hình thức đề mở, thí sinh được bốc đề 

trước, được chuẩn bị nội dung bài giảng, chuẩn bị 02 quyển giáo án nộp cho Hội 

đồng.  

- Cách thức thực hành: Trực tiếp, thí sinh chuẩn bị 15 phút, thực hành 45 phút.  

4.3.3. Trách nhiệm của thí sinh tham gia phỏng vấn, thực hành 

- Thí sinh tham gia phỏng vấn, thực hành chủ động nghiên cứu nội dung phỏng 

vấn, thực hành theo tài liệu đã cung cấp cho thí sinh; Chấp hành nghiêm túc nội quy 

của hội đồng tuyển dụng trong thời gian dự phỏng vấn, thực hành. 

- Trong thời gian tổ chức phỏng vấn, thực hành thí sinh phải có mặt đúng giờ 

theo quy định. Ban kiểm tra sát hạch căn cứ số báo danh để gọi từng thí sinh vào 

phỏng vấn, thực hành. Trường hợp thí sinh vắng mặt sau 15 phút kể từ lúc Ban kiểm 

tra sát hạch gọi phỏng vấn, thực hành thì Hội đồng tuyển dụng sẽ xem xét gạch tên 

thí sinh đó khỏi danh sách dự xét tuyển. 

4.3.4. Tổng hợp kết quả phỏng vấn, thực hành 

- Cuối mỗi buổi phỏng vấn, thực hành Ban kiểm tra sát hạch niêm phong đề, 

đáp án đã sử dụng, giấy trả lời phỏng vấn của người dự tuyển và bàn giao cho Trưởng 

ban kiểm tra sát hạch. Việc bàn giao phải lập thành biên bản có sự chứng kiến của 

thành viên Ban giám sát kỳ xét tuyển. 

- Cuối mỗi buổi phỏng vấn, thực hành kết quả chấm phỏng vấn, thực hành phải 

được tổng hợp vào bảng kết quả chung có chữ ký của các thành viên chấm phỏng 

vấn, thực hành và Trưởng ban kiểm tra sát hạch. 

- Sau khi tổ chức phỏng vấn, thực hành Trưởng ban kiểm tra sát hạch xét tuyển 

viên chức bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh dự xét tuyển cho Ủy viên kiêm 

thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở. Việc bàn giao kết quả phỏng vấn thực 

hành phải lập thành biên bản có sự chứng kiến của thành viên Ban giám sát kỳ xét 

tuyển. 

- Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tổng hợp 

chung kết quả xét tuyển của các thí sinh và báo cáo Chủ tịch Hội đồng viên chức Sở. 

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở báo cáo Giám đốc Sở xem xét 

quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội năm 2019. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHỎNG VẤN, THỰC HÀNH 

1. Thời gian: 

- Ngày 07/4/2020: Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển chuẩn bị tài liệu tiến 

hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh dự tuyển 

- Ngày 08/4/2020: Tổ chức kiểm tra phiếu, báo cáo kết quả xét phiếu cho Hội 

đồng tuyển dụng viên chức 
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- Ngày 10/4/2020: Thông báo, niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, không 

đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức (vòng 2) tại các đơn vị trực thuộc Sở, tại trụ sở 

cơ quan Sở, trang thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và xã hội. 

- Ngày 11 – 15/4/2020: Cung cấp tài liệu và thu phí xét tuyển.  

- Ngày 24/4/2020: 14 giờ triệu tập thí sinh phổ biến nội quy 

- Ngày 25 – 26/4/2020: Tổ chức phỏng vấn, thực hành 

+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

- Ngày 28/4/2020: Báo cáo Giám đốc Sở kết quả xét tuyển 

- Ngày 04/5/2020: Niêm yết công khai kết quả xét tuyển 

- Ngày 22/5/2020: Báo cáo danh sách người được tuyển dụng (gủi về Sở Nội 

vụ). 

2. Địa điểm:  

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

-  Địa chỉ: Khu đồi chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thư  ký Hội đồng giúp Chủ tịch Hội đồng tham mưu xây dựng các văn bản 

liên quan đến việc tuyển dụng viên chức đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch  

2. Phó Chủ tịch Hội đồng giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng tổ chức và triệu tập 

các cuộc họp của Hội đồng; Chuẩn bị tài liệu ôn tập cho thí sinh. 

3. Các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức, thành viên Ban Kiểm tra 

phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch thực hiện nhiệm vụ được phân công 

đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian theo đúng quy định về tuyển dụng viên 

chức.   

4. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn giúp Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị điều kiện 

cơ sở, vật chất; Sơ đồ vị trí các phòng để phỏng vấn, thực hành; Niêm yết nội quy sát hạch 

tại địa điểm tổ chức phỏng vấn, thực hành viên chức dự tuyển đạt hiệu quả đúng tiến độ. 

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Hội đồng TDVC;  

- Ban kiểm tra sát hạch; 

- Ban giám sát; 

- Các đơn vị sự nghiệp; 

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 

- Trang thông tin điện tử Sở LĐTBXH;                                                                                     

- Lưu: VT, HSTD. 

         TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG        

             CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
               PHÓ GIÁM ĐỐC  

     SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

              Hà Thị Hải Yến 
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