
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:828/UBND-NC Lạng Sơn, ngày   31  tháng  8   năm 2018 
          V/v tăng cường công tác QLNN 
       trong tuyển dụng viên chức năm 2018 

                             Kính gửi:  
                               - Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; 

     - UBND các huyện, thành phố. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đầu vào của đội ngũ viên chức đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch trong 
công tác tuyển dụng viên chức năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, 
ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc 
thực hiện các quy định về tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành của 
Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, đồng thời thực hiện tốt một 
số nội dung cụ thể như sau: 

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức thi tuyển 

a) Về đề thi: 

- Đối với môn thi kiến thức chung, môn thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên 
ngành: Các cơ quan, đơn vị tổ chức thi tuyển xây dựng ít nhất 10 đề thi cho mỗi 
môn thi, nội dung của 10 đề thi phải bảo đảm bao quát toàn bộ nội dung tài liệu 
ôn tập đã thông báo cho thí sinh; gửi danh mục tài liệu ôn tập, toàn bộ đề thi, 
đáp án đã xây dựng cho Sở Nội vụ trước ngày thi 10 ngày để tổng hợp, kiểm 
duyệt, báo cáo UBND tỉnh. 

UBND tỉnh sẽ tổ chức cho các cơ quan, đơn vị bốc thăm, chọn đề thi trước 
ngày tổ chức thi 01 ngày. 

- Đối với đề thi môn Tin học, Ngoại ngữ hoặc Tiếng dân tộc: Hội đồng thi 
của các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng ngân hàng đề thi bảo đảm ít nhất 10 
đề thi cho mỗi môn thi, nội dung của 10 đề thi phải bảo đảm bao quát toàn bộ 
nội dung tài liệu ôn tập đã thông báo cho thí sinh. 

- Đối với đề thi phỏng vấn, thực hành: Hội đồng thi của các cơ quan, đơn vị 
chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi phỏng vấn, thực hành. Nội dung câu hỏi 
phỏng vấn, thực hành cơ bản phải có trong tài liệu ôn tập. 

- Bộ phận in sao, nhân bản đề thi tại các Hội đồng thi phải được in sao tập 
trung, cách ly trong suốt quá trình tổ chức thi, đảm bảo có sự bảo vệ của cơ quan 
công an. 

b) Về coi thi: 

Chủ tịch Hội đồng thi có trách nhiệm phổ biến, quán triệt các thành viên 
Ban coi thi làm việc nghiêm túc theo nội quy, quy chế thi; đối với các trường 
hợp vi phạm nội quy, quy chế thi, phải kịp thời lập biên bản xử lý theo quy định. 
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c) Về bàn giao bài thi: 

Sau khi hết thời gian làm bài đối với môn thi viết và thi trắc nghiệm, giám 
thị phòng thi thu bài thi của thí sinh, kiểm đếm, lập biên bản bàn giao bài thi và 
các tài liệu liên quan cho Trưởng Ban coi thi. 

Sau khi Trưởng Ban coi thi nhận bài thi từ giám thị phòng thi, mỗi bài thi 
được phô tô thêm 01 bản để lưu, đối chiếu sau khi có kết quả trúng tuyển. Việc 
phô tô bài thi được thực hiện ngay tại địa điểm tổ chức thi, trước sự chứng kiến 
của Trưởng Ban coi thi, Ban Giám sát kỳ thi và Đoàn giám sát của tỉnh. Bài thi 
được phô tô xong mới tiến hành niêm phong (01 bì đựng bài thi gốc, 01 bì đựng 
bài thi phô tô). Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban coi thi, Trưởng Ban giám sát, 
Trưởng Đoàn giám sát của tỉnh ký niêm phong ngoài bì đựng bài thi phô tô. 

Bì đựng bài thi gốc được bàn giao cho Trưởng Ban coi thi; bì đựng bài thi 
phô tô được bàn giao cho thành viên Đoàn giám sát của tỉnh là đại diện Sở Nội 
vụ lưu giữ. 

d) Mở niêm phong, đối chiếu bài thi: 

Sau khi có kết quả chấm thi, Đoàn Giám sát của tỉnh chuyển toàn bộ bì 
đựng bài thi phô tô cho Trưởng Ban Giám sát kỳ thi mở niêm phong để đối 
chiếu bài thi gốc và bài thi phô tô của các thí sinh dự kiến trúng tuyển, việc mở 
niêm phong phải phải được lập thành biên bản xác định tình trạng niêm phong 
có sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban coi thi, Trưởng ban 
Chấm thi và Trưởng đoàn Giám sát kỳ thi của tỉnh. Các bài thi phô tô của thí 
sinh không trúng tuyển tiếp tục được niêm phong và lưu giữ tại Sở Nội vụ. 

Trưởng Ban và các thành viên Ban Giám sát kỳ thi của cơ quan, đơn vị tổ 
chức thi tuyển có trách nhiệm đối chiếu bài thi gốc đã chấm và bài thi phô tô. 
Thành viên Ban giám sát đối chiếu bài thi có trách nhiệm ký xác nhận đã đối 
chiếu vào mỗi trang của bài thi phô tô và chịu trách nhiệm về kết quả đối chiếu 
của mình. Khi kết thúc việc đối chiếu bài thi, phải lập biên bản phản ánh kết quả 
đối chiếu, có chữ ký của các thành phần tham gia. 

Khi phát hiện có sự sai lệch giữa bài thi gốc đã chấm và bài thi phô tô, 
Trưởng ban Giám sát kỳ thi có trách nhiệm lập biên bản về các trường hợp có 
sai lệch, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi và Trưởng Đoàn Giám sát của tỉnh để xử 
lý theo quy định.  

đ) Về giám sát kỳ thi: 

Ngoài Ban giám sát kỳ thi do Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố tổ chức thi tuyển thành lập theo quy định, UBND 
tỉnh sẽ thành lập Đoàn Giám sát kỳ thi của tỉnh, Đoàn Giám sát kỳ thi của tỉnh 
có trách nhiệm giám sát các quá trình: Coi thi, phô tô bài thi, phỏng vấn hoặc thi 
thực hành, đối chiếu bài thi sau khi có kết quả dự kiến trúng tuyển của thí sinh.  

e) Về chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ thi: 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo Hội đồng thi chuẩn bị cơ sở vật 
chất, nhân lực phục vụ công tác phô tô bài thi, cụ thể như sau: 
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- Chuẩn bị phòng làm việc, phòng nghỉ, máy móc trang thiết bị phục vụ 
công tác in sao đề thi tập trung, cách ly người thực hiện in sao đề thi trong suốt 
quá trình tổ chức thi. 

- Bố trí máy phô tô bảo đảm chất lượng để tập kết tại địa điểm tổ chức thi 
trước khi khai mạc kỳ thi. Căn cứ vào số lượng thí sinh dự thi, thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị chỉ đạo bộ phận giúp việc chuẩn bị số lượng máy phô tô hợp lý, 
bảo đảm việc phô tô bài thi được diễn ra nhanh chóng, không ảnh hưởng đến 
thời gian, tiến độ của buổi thi sau. 

- Trưng tập mỗi máy phô tô 01 nhân viên có kinh nghiệm vận hành máy để 
phô tô bài thi. 

- Chuẩn bị đủ giấy in, mực in, ghim bấm, bì đựng bài thi, giấy niêm phong 
(hoặc băng dính niêm phong), bút ký, để phục vụ phô tô và niêm phong bài thi. 

- Phối hợp với Điện lực các huyện, thành phố để đảm bảo điện lưới phục vụ 
kỳ thi; chủ động chuẩn bị máy phát điện để đề phòng việc mất điện lưới. 

f) Đối với môn thi bằng hình thức phỏng vấn, thực hành: 

- Quy định khung điểm tối đa cho môn thi bằng hình thức phỏng vấn, thực 
hành ngang bằng với khung điểm tối đa phần thi lý thuyết (50/50). Riêng đối với 
phần thi phỏng vấn, thực hành, quy định cơ cấu điểm như sau: Điểm tối thiểu 
đối với các nội dung có trong tài liệu ôn tập là 70 điểm; điểm tối đa đối với câu 
hỏi thêm ngoài tài liệu ôn tập là 30 điểm. 

- Có sự giám sát trực tiếp của Ban Giám sát, Đoàn Giám sát tỉnh; 

- Sau khi thí sinh kết thúc phần thi của mình, 02 giám thị có trách nhiệm 
chấm điểm độc lập, chuyển cho thư ký phòng thi (hoặc giám thị 3) tổng hợp, 
thông báo ngay cho thí sinh biết điểm thi và ký xác nhận điểm thi tại phòng thi. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị  

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức kỳ thi: 

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo Hội đồng thi, các bộ phận 
giúp việc chuẩn bị, tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công khai, minh bạch đúng theo sự 
chỉ đạo của UBND tỉnh và các quy định hiện hành về thi tuyển viên chức. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền 
về kỳ thi tuyển viên chức của cơ quan, đơn vị mình nhằm tạo điều kiện cho quần 
chúng nhân dân hiểu và cùng tham gia giám sát kỳ thi; tăng cường phối hợp với 
lực lượng Công an để đảm bảo tổ chức tốt kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 
nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định.  

- Đăng ký ngày tổ chức thi tuyển với Sở Nội vụ trước khi ấn định ngày thi.  

b) Sở Nội vụ: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát về công 
tác thi tuyển viên chức; lưu giữ các bài thi phô tô trong thời gian chưa có quyết 
định tuyển dụng viên chức, sau khi có quyết định tuyển dụng viên chức đối với 
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các thí sinh trúng tuyển thì bàn giao bài thi phô tô cho Hội đồng thi của các cơ 
quan, đơn vị. 

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định.  

c) Các sở, ngành, Công an tỉnh: 

- Cử cán bộ, công chức tham gia đoàn kiểm tra, giám sát về công tác tuyển 
dụng viên chức và tham gia kiểm tra, giám sát thực tế khi được thông báo. 

- Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố phối hợp với Hội 
đồng thi của các cơ quan, đơn vị tổ chức bảo vệ khu vực thi, khu vực in sao đề 
thi, khu vực phô tô bài thi đảm bảo đúng quy định. 

3. Các nội dung nêu trên chỉ áp dụng đối với hình thức thi tuyển; đối với 
hình thức xét tuyển các cơ quan, đơn vị tổ chức xét tuyển theo quy định đảm bảo 
nghiêm túc, công khai, minh bạch. 

Trên đây là một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước 
trong việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018. Trong quá trình tổ chức thực 
hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh 
kịp thời về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC, (BMB) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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