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THÔNG BÁO 
Về việc bổ sung, thay thế một số nội dung xét tuyển đặc cách viên chức sự 

nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019 
 

Thực hiện Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND thị xã 

Ba Đồn ban hành Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp Giáo dục và 

Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019; Quyết định số 2902/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 về việc bổ sung, thay thế một số nội dung tại Quyết định số 2885/QĐ-

UBND ngày 23/12/2019 của UBND thị xã Ba Đồn; Ủy ban nhân dân thị xã Ba 

Đồn thông báo bổ sung, thay thế một số nội dung Kế hoạch xét tuyển đặc cách 

viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019, như sau:  

   1. Bổ sung Nội dung tại Khoản 1, mục III:  1. Hồ sơ tuyển dụng:  Bổ sung Giấy 

chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) 

được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. 

          2.  Thay thế các nội dung tại Khoản 2,4  Mục IV: 

          2. Nội dung xét tuyển đặc cách: 

Xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 

2019 được thực hiện theo 2 vòng như sau: 

2.1. Vòng 1: 

  Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người dự 

tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm tuyển dụng, nếu phù hợp thì người dự 

tuyển được tham dự vòng 2.  

2.2 Vòng 2: 

Sát hạch bằng hình thức phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung và năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.  

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút;  

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

4. Xác định người trúng tuyển: 

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, năm 2019 phải có đủ các điều kiện sau đây: 

- Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Mục II, Quyết định số 

2885/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND thị xã Ba Đồn; 

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên; 

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 4.3 (nếu có) cao 

hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của 

từng vị trí việc làm. 

4.2.Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 

cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì  



người có kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển . Nếu vẫn 

không xác định được thì Chủ tịch UBND thị xã quyết định người trúng tuyển theo 

thứ tư ̣ưu tiên: Người có trình đô ̣chuyên môn cao hơn; người có thời gian công tác 

trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhiều hơn; người có nhiều tuổi hơn; thí sinh là Nữ. 

4.3 Quy định điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên được quy định tại Điểm 3, Khoản 4, 

Điều 2, Nghị định số 161/2018/ NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ, cụ thể:  

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào 

kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2; 

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương 

binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của 

thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa 

(từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh 

hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2; 

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực 

lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình 

nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành 

nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2. 

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại 

khoản 4.3 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm 

phỏng vấn tại vòng 2. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên lạc đến phòng Nội vụ thị 

xã Ba Đồn để được hướng  dẫn./. 
 

Nơi nhận:                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

-  Chủ tịch và các PCT UBND thị xã;                               CHỦ TỊCH 

- Phòng Nội vụ; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu VT, NV.                    
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