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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức thi tuyển viên chức 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP,  ngày  29/11/2018của Chính phủ về 

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 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

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 1507/QĐ-UBND, ngày 07/8/2020 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 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4996/QĐ-SLĐTBXH, ngày 14/8/2020 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-SLĐTBXH, ngày 13/8/2020 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc, 

Trường Cao đằng nghề Lạng Sơn năm 2020;  

Căn cứ Công văn số 1734/SLĐTBXH ngày 05/10/2020 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch số 114/KH-

SLĐTBXH, ngày 13/8/2020 Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn năm 2020; 

Căn cứ công văn số 226/UBND-THNC của UBND tỉnh, ngày 30/11/2020 về 

việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức thi tuyển viên 

chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020 ban hành kèm theo Quyết 

định số 6484/QĐ-HĐTDVC, ngày 13/10/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức 

năm 2020 về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển viên chức Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội năm 2020  
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1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 8 Điều 1 như sau: 

“Điều 1. Ban đề thi 

c) Đối với đề thi phỏng vấn, thực hành: 

Nội dung đề phỏng vấn phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí dự tuyển hoặc yêu 

cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp 

viên chức dự thi; kết cấu, nội dung đề phỏng vấn, thực hành phải bảo đảm chính xác, 

khoa học, đánh giá toàn diện năng lực, khả năng của người dự tuyển. Đề phỏng vấn, 

thực hành phải có đáp án và thang điểm kèm theo, được đóng trong phong bì, niêm 

phong và bảo quản theo chế độ tài liệu "Mật".” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 như sau: 

“Điều 14. Cách tính thời gian làm bài thi 

3. Đối với hình thức thi thực hành: Thời gian chuẩn bị và trình bày bài giảng lý 

thuyết của mỗi thí sinh tối đa là 105 phút (Thời gian chuẩn bị trước khi thực hành bài 

giảng lý thuyết là 60 phút; thời gian trình bày bài giảng lý thuyết là 45 phút); Thời gian 

chuẩn bị và trình bày bài giảng thực hành của mỗi thí sinh tối đa là 60 phút.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 như sau: 

“Điều 16. Trách nhiệm của người dự thi 

Đối với thí sinh dự thi thực hành tại vòng 2 (các vị trí dự tuyển là giảng viên 

giáo dục nghề nghiệp): Được phép sử dụng tài liệu do Hội đồng tuyển dụng viên chức 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020 đã ban hành trong phòng thi.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 

2020, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như điều 2; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- HĐTDVC; 

- Các Ban giúp việc HĐTDVC; 

- Ban giám sát; 

- Trang thông tin điện tử  

Sở LĐ-TB&XH; 

- Lưu VT, hồ sơ TDVC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Hà Thị Hải Yến 
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