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THÔNG BÁO 

Kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 5496/QĐ-SLĐTBXH  ngày 11/7/2022 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp năm 2022; Ban giám sát đã tiến hành giám sát từ ngày 13/7/2022 đến 

ngày 31/8/2022. 

Sau khi xem xét báo cáo kết quả giám sát của Trưởng ban, Giám đốc Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội thông báo kết quả giám sát, cụ thể như sau: 

I.TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 được thành lập theo 

Quyết  định số: 5500/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/7/2022, gồm: 07 người (Trong đó: 01 

Lãnh đạo Sở là Chủ tịch Hội đồng; 01 Phó Chủ tịch Hội đồng; 01Ủy viên kiêm thư 

ký; 04 Ủy viên). 

- Tổng số phòng được sử dụng: 04 phòng . Trong đó: 01 phòng làm việc cho 

Hội đồng tuyển dụng; 01 phòng làm việc của Ban giám sát; 01 phòng làm việc của 

ban đề thi, 01 hội trường dùng để phỏng vấn thí sinh dự thi (được ngăn cách chia làm 

02 phòng thi) 

2. Các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng 

 - Tổ Thư ký, gồm 03 người (01 Tổ trưởng; 01 Thành viên kiêm thư ký; 01thành 

viên). 

- Ban kiểm tra, sát hạch, gồm: 12 người (01 Trưởng ban, 01 Thành viên kiêm 

thư ký;10 thành viên). 

- Ban đề thi, gồm: 10 người (01 Trưởng ban, 01 Thành viên kiêm thư ký; 08 

thành viên). 

 - Số lượng cán bộ các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức vi 

phạm quy chế thi: Không. 

 3. Số liệu thí sinh dự tuyển 

 - Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 09 người (Giảng dạy thực hành trình độ 

cao đẳng, trình độ trung cấp nghề May; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề may: 01 
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người; Giảng dạy bộ môn pháp luật, chính trị trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp 

trong nhà trường: 05 người; Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp 

nghề Hướng dẫn du lịch; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Hướng dẫn du lịch: 01 

người; Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp nghề Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật: 01 

người; Khám chữa bệnh cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại Cơ sở; Quản lý, theo 

dõi tủ thuốc đối tượng tại Cơ sở: 02 người). 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển: 09 người (Giảng dạy thực 

hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp nghề May; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề 

may: 01 người; Giảng dạy bộ môn pháp luật, chính trị trình độ cao đẳng, trình độ 

trung cấp trong nhà trường: 05 người; Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ 

trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Hướng dẫn du 

lịch: 01 người; Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp nghề Trồng 

trọt và bảo vệ thực vật; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật: 

01 người; Khám chữa bệnh cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại Cơ sở; Quản lý, 

theo dõi tủ thuốc đối tượng tại Cơ sở: 02 người). 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2: 09 người (Giảng dạy thực 

hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp nghề May; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề 

may: 01 người; Giảng dạy bộ môn pháp luật, chính trị trình độ cao đẳng, trình độ 

trung cấp trong nhà trường: 05 người; Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ 

trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Hướng dẫn du 

lịch: 01 người; Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp nghề Trồng 

trọt và bảo vệ thực vật; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật: 

01 người; Khám chữa bệnh cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại Cơ sở; Quản lý, 

theo dõi tủ thuốc đối tượng tại Cơ sở: 02 người). 

- Tổng số thí sinh dự xét tuyển vòng 2: 07 người (Giảng dạy thực hành trình độ 

cao đẳng, trình độ trung cấp nghề May; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề may: 01 

người; Giảng dạy bộ môn pháp luật, chính trị trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp 

trong nhà trường: 03 người; Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp 

nghề Hướng dẫn du lịch; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Hướng dẫn du lịch: 01 

người; Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp nghề Trồng trọt và 

bảo vệ thực vật; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật: 01 

người; Khám chữa bệnh cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại Cơ sở; Quản lý, theo 

dõi tủ thuốc đối tượng tại Cơ sở: 02 người). 

- Tổng số thí sinh vắng xét tuyển vòng 2: 02 người (Giảng dạy bộ môn pháp 

luật, chính trị trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp trong nhà trường: 02 người). 

- Tổng số thí sinh vi phạm quy chế: Không. 

- Tình hình đặc biệt khác: Không. 
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II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT 

1. Công tác chuẩn bị tuyển dụng viên chức 

- Trên cơ sở văn bản của cấp có thẩm quyền, Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội đã ban hành: Kế hoạch số 89/KH-SLĐTBXH ngày 09/6/2022 về tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp năm 2022, Thông báo số 63/TB-SLĐTBXH ngày 09/6/2022 về 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, Quyết định số 5500/QĐ-SLĐTBXH ngày 

11/7/2022 về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022. 

- Theo đó, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức đã ban hành các văn bản 

chỉ đạo và quyết định các bộ phận giúp việc cho Hội đồng, như: Quyết định số 

6597/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/8/2022 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội 

đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022; Quyết định số 6595/QĐ-HĐTDVC 

ngày 16/8/2022 về việc thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng tuyển viên chức sự 

nghiệp năm 2022; Quyết định số 50/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/8/2022 về việc thành lập 

Ban đề thi (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022; Quyết định số 

51/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/8/2022 về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch (vòng 2) 

kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022; Quyết định số 53/QĐ-SLĐTBXH ngày 

25/8/2022 về việc bổ sung thành viên Ban kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp năm 2022; Quyết định số 6780/QĐ-HĐTDVC ngày 23/8/2022 về việc ban 

hành Nội quy, Quy chế xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức và các bộ phận giúp việc của Hội đồng đã 

chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện khác cho công tác tuyển dụng viên chức 

theo quy định. 

- Từ ngày 10/6/2022 đến hết ngày 10/7/2022 đã thu nhận 09 hồ sơ dự tuyển 

viên chức, (09 hồ sơ bao gồm: Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung 

cấp nghề May; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề may: 01 hồ sơ; Giảng dạy bộ môn 

pháp luật, chính trị trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp trong nhà trường: 03 hồ sơ; 

Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch; 

Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Hướng dẫn du lịch: 01 hồ sơ; Giảng dạy thực hành 

trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Giảng dạy 

trình độ sơ cấp nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật: 01 hồ sơ; Khám chữa bệnh cho 

các đối tượng đang nuôi dưỡng tại Cơ sở; Quản lý, theo dõi tủ thuốc đối tượng tại Cơ 

sở: 02 hồ sơ). 

 Ngày 08/8/2022, Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp 

năm 2022 đã tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã tham mưu cho 

Chủ tịch hội đồng tuyển dụng ra Thông báo số 102/TB-HĐTDVC ngày 12/8/2022 về 

danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên 

chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Thông báo số 

103/TB-HĐTDVC ngày 12/8/2022 danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét 

tuyển vòng 2 (09 thí sinh). 
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(Danh sách cụ thể kèm theo Thông báo số 103/TB-HĐTDVC ngày 12/8/2022) 

2. Công tác làm đề thi 

- Ban đề thi có đủ thành phần, số lượng cán bộ làm đề thi; việc chuẩn bị cơ sở 

vật chất, bảo quản, phòng cháy, chữa cháy đảm bảo theo quy định. 

- Trưởng ban đã phổ biến, quán triệt nội quy, quy chế và hướng dẫn làm đề thi 

cho các thành viên; đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; việc điều hành, 

tổ chức thực hiện quy trình xây dựng đề thi, đáp án theo đúng quy định; Trong thời 

gian cách ly Ban đề thi có 01 thành viên Ban giám sát và 01 Công an thực hiện việc 

giám sát. 

- Việc bảo mật, in sao, quản lý, bàn giao, niêm phong đề thi, đáp án cho Chủ 

tịch Hội đồng có sự chứng kiến của đại diện Ban giám sát, Công an, Thư ký hội đồng 

đảm bảo an toàn theo chế độ Mật (có lập Biên bản). 

3. Công tác phỏng vấn, chấm điểm 

 - Trường ban kiểm tra, sát hạch đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội quy, quy chế 

cho các thành viên trong Ban kiểm tra, sát hạch nhằm phòng ngừa vi phạm có thể xảy 

ra trong quá trình phỏng vấn và chấm điểm. 

- Các thành viên trong Ban kiểm tra, sát hạch chấm điểm độc lập, việc ghi 

thông tin vào phiếu chấm riêng, tổng hợp điểm vào phiếu Tổng hợp, xử lý kết quả 

chấm đúng theo quy chế. Không có trường hợp thí sinh và thành viên Ban kiểm tra sát 

hạch vi phạm quy chế thi.  

- Trưởng ban kiểm tra, sát hạch thực hiện giao nhận và bảo quản bài thi từ các 

thành viên ban Kiểm tra sát hạch đảm bảo an toàn đúng quy chế. 

- Trưởng ban kiểm tra, sát hạch niêm phong kết quả chấm phỏng vấn và bàn 

giao cho Ủy viên kiêm thư ký hội đồng ngay sau khi kết thúc buổi phỏng vấn theo qui 

định. 

4. Công tác khác 

Cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 được 

chuẩn bị đầy đủ như: Chuẩn bị phòng cách ly, máy tính, máy in cho công tác cách ly 

ra đề; Chuẩn bị phòng phỏng vấn, máy ghi âm cho Ban kiểm tra, sát hạch… 

5. Tổng hợp, thông báo kết quả và công nhận kết quả trúng tuyển 

Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tổng hợp kết quả chấm thi báo cáo Chủ tịch hội 

đồng tuyển dụng, cụ thể: Tổng số thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức năm 2022: 

04 người (Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp nghề May; 

Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề may: 01 người; Giảng dạy thực hành trình độ cao 

đẳng, trình độ trung cấp nghề Hướng dẫn du lịch; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề 

Hướng dẫn du lịch: 01 người; Giảng dạy thực hành trình độ cao đẳng, trình độ trung 

cấp nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Trồng trọt và 
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bảo vệ thực vật: 01 người; Khám chữa bệnh cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại 

Cơ sở; Quản lý, theo dõi tủ thuốc đối tượng tại Cơ sở: 01 người) 

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 tại Báo cáo số 269/BC-HĐTDVC ngày 

30/8/2022. 

 Ngày 31/8/2022, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành 

Quyết định số 7149/QĐ-SLĐTBXH về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận 

kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội năm 2022. 

(Danh sách kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển cụ thể kèm theo 

Quyết định số 7149/QĐ-SLĐTBXH) 

III. KẾT LUẬN 

1. Ưu điểm 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành đầy đủ kế hoạch, các văn 

bản hướng dẫn, Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức. Trên cơ sở đó, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức đã ban hành Quyết định thành lập các bộ phận giúp 

việc theo đúng quy định; Các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức 

đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện cho công tác tuyển dụng; Trưởng các 

Ban đã tổ chức điều hành thành viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ khoa học, hợp lý, 

đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Các bộ phận giúp việc đã tổ chức phổ biến, quán triệt 

đầy đủ các nội quy, quy chế cho các thành viên nhằm đảm bảo công tác tuyển dụng 

viên chức an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Trong quá trình tổ chức tuyển dụng 

không có cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi, không có đơn thư khiếu 

nại, tố cáo. 

2. Khuyết điểm: Không 

IV.KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không 

Trên đây là Thông báo kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Lãnh đạo Sở; 

- Hội đồng TDVC; 

- Trang thông tin điện tử Sở LĐTBXH; 

- Lưu: VT.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                    Phạm Đức Huân 
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