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 TH NG   O 

Nội qu   Qu  chế kỳ xét tu ển viên chức 

 Trung tâm Văn hóa  Thông tin  Thể thao và Du lịch Sầm Sơn 

 

  n c  Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của  hính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên ch c; Thông tư số 03/2019/TT-BNV 

ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 

dụng công ch c, viên ch c, nâng ngạch công ch c, th ng hạng ch c danh nghề 

nghiệp viên ch c và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Hội đồng   t tuyển viên ch c Trung tâm V n hóa, Thông tin, Thể thao và 

Du lịch Sầm Sơn thông b o Nội quy, quy chế      t tuyển viên ch c Trung tâm 

V n hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Sầm Sơn, cụ thể như sau: 

A. NỘI QU   

I. Quy định đối với thí sinh tham dự phỏng vấn  

1. Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định; trang phục gọn gàng, lịch sự;  

2. Xuất trình giấy tờ tùy thân (ch ng minh nhân dân hoặc giấy ph p l i  e, 

hộ chiếu) để đối chiếu trước  hi vào phòng phỏng vấn. 

3. Ngồi đúng chỗ theo hướng dẫn;  

4.  hỉ được mang theo bút viết vào phòng phỏng vấn; không được mang vào 

phòng phỏng vấn điện thoại di động, m y ghi âm, m y ảnh, m y vi tính, máy tính 

bảng, các phương tiện thông tin  h c và c c loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến 

nội dung phỏng vấn. Trong thời gian phỏng vấn (thời gian chuẩn bị và thời gian trả 

lời) thi sinh  hông được rời  hỏi phòng phỏng vấn. 

5. Thời gian chuẩn bị và trả lời phỏng vấn của mỗi thí sinh gồm: 

- Thời gian chuẩn bị: Không quá 15 phút (tính từ  hi bốc th m xong đề). 

- Thời gian trả lời phỏng vấn: Không quá 30 phút. 

6.  hỉ sử dụng giấy nh p có chữ  ý của 02 thành viên Ban Kiểm tra, s t 

hạch để chuẩn bị nội dung trả lời theo đề đã chọn và nộp lại giấy nháp cho thành 

viên Ban Kiểm tra, s t hạch  hi  ết thúc phỏng vấn. 

7. Giữ trật tự và  hông được hút thuốc trong phòng chờ và phòng phỏng vấn. 

8. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công  hai với thành viên Ban Kiểm tra, sát 

hạch tại phòng phỏng vấn. 

9.  Nếu có đau, ốm bất thường thì phải b o c o cho thành viên Ban Kiểm tra, 

s t hạch tại phòng để xem xét, giải quyết.  
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10. Sau  hi hoàn thành phần trả lời phỏng vấn phải ghi rõ số đề đã bốc th m 

và  ý tên vào danh s ch thí sinh hoàn thành phỏng vấn và ra về ngay. 

II  Xử lý vi phạm đối với thí sinh  

1. Hình th c  hiển tr ch: Được  p dụng đối với thí sinh vi phạm một trong 

c c lỗi sau: 

a) Mang tài liệu, điện thoại di động, m y ghi âm, m y ảnh, m y vi tính, m y 

tính bảng, m y quay phim hoặc c c phương tiện thông tin liên lạc  h c vào phòng 

phỏng vấn nhưng chưa sử dụng. 

b) Ngồi  hông đúng chỗ theo hướng dẫn. 

Hình th c  hiển tr ch do thành viên Ban Kiểm tra, s t hạch lập biên bản và 

công bố công  hai tại phòng phỏng vấn. Thí sinh bị  hiển tr ch sẽ bị trừ 20%  ết 

quả điểm phỏng vấn.  

2. Hình th c cảnh c o: Được  p dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các 

lỗi sau: 

a) Đã bị  hiển tr ch nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nội quy   t tuyển. 

b) Sử dụng tài liệu trong phòng phỏng vấn. 

c) Sử dụng điện thoại di động, m y ghi âm, m y ảnh, m y vi tính, m y tính 

bảng, m y quay phim và c c phương tiện thông tin  h c trong phòng phỏng vấn. 

Hình th c cảnh c o do thành viên Ban Kiểm tra, s t hạch lập biên bản, thu 

tang vật và công bố công  hai tại phòng phỏng vấn. Thí sinh bị cảnh c o sẽ bị trừ 

40%  ết quả điểm phỏng vấn. 

3. Hình th c đình chỉ phỏng vấn: Được  p dụng đối với thí sinh đã bị lập 

biên bản  ử lý ở hình th c cảnh c o nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy   t tuyển. 

Hình th c đình chỉ phỏng vấn do Trưởng ban Kiểm tra, s t hạch quyết định 

và công bố công  hai tại phòng phỏng vấn. Thí sinh bị đình chỉ phỏng vấn thì  ết 

quả phỏng vấn được chấm điểm 0. 

4. Hủy bỏ  ết quả phỏng vấn. Được  p dụng đối với thí sinh bị ph t hiện nhờ 

người  h c dự phỏng vấn hộ. Hình th c hủy bỏ  ết quả phỏng vấn do Trưởng Ban 

 iểm tra s t hạch quyết định và công bố công  hai tại phòng phỏng vấn.  

5. Nếu thí sinh vi phạm ở m c độ nghiêm trọng, cố ý gây mất an toàn trong 

phòng phỏng vấn thì sẽ bị  ử lý theo quy định của ph p luật. 

6.   c trường hợp thí sinh vi phạm nội quy   t tuyển phải lập biên bản thì 

thành viên phỏng vấn và thí sinh vi phạm phải  ý vào biên bản.Trường hợp thí sinh 

vi phạm  hông chịu  ý vào biên bản thì mời thí sinh bên cạnh ch ng  iến và Gi m 

s t viên cùng  ý vào biên bản. Sau  hi lập biên bản và công bố công  hai tại phòng 

phỏng vấn, c n bộ phỏng vấn phải b o c o ngay với Trưởng Ban  iểm tra, s t hạch. 

7. Thí sinh có quyền tố gi c những người vi phạm nội quy, quy chế thi cho 

c c thành viên Ban Kiểm tra, s t hạch, c c thành viên Ban Gi m s t và c c thành 

viên Hội đồng   t tuyển. 
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III  Qu  định đối với thành viên  an Kiểm tra  sát hạch  

1. Phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng giờ quy định. Đeo th , trang 

phục gọn gàng, lịch sự. 

2. Thực hiện đúng ch c tr ch, nhiệm vụ được giao theo quy chế và nội quy 

của    thi. 

3. Giữ trật tự,  hông được hút thuốc,  hông được sử dụng điện thoại, m y 

ghi âm, m y ảnh và c c phương tiện thông tin liên lạc  h c tại  hu vực phỏng vấn. 

IV  Xử lý vi phạm đối với thành viên  an Kiểm tra  sát hạch  

1.   c thành viên Ban Kiểm tra, s t hạch vi phạm quy định tại Điều 3 của 

Nội quy này, tùy theo m c độ vi phạm,  hủ tịch Hội đồng nhắc nhở hoặc đình chỉ 

nhiệm vụ. 

2. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến  ết quả    phỏng 

vấn thì bị  em   t  ử lý theo quy định của ph p luật. 

   QU  CH    Thực hi n theo qu  định tại Thông tư số 03/2019/TT-

 NV ngà  14/5/2019 của  ộ Nội vụ về vi c sửa đổi  bổ sung một số qu  định 

về tu ển dụng công chức  viên chức  nâng ngạch công chức  thăng hạng chức 

danh nghề nghi p viên chức và thực hi n chế độ hợp đồng một số loại công 

vi c trong cơ quan hành chính  đơn vị sự nghi p công lập). 

I  Nhi m vụ  qu ền hạn của các thành viên Hội đồng xét tu ển  

1.  hủ tịch Hội đồng   t tuyển: 

a)  hịu tr ch nhiệm tổ ch c thực hiện c c nhiệm vụ của Hội đồng   t tuyển 

theo quy định, chỉ đạo việc   t tuyển đúng quy chế, nội quy      t tuyển công ch c, 

viên ch c; 

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng   t tuyển; 

c) Quyết định thành lập Ban  iểm tra phiếu dự tuyển, Ban  iểm tra s t hạch; 

d) Tổ ch c việc  ây dựng đề phỏng vấn, thực hành theo đúng quy định, bảo 

đảm bí mật đề phỏng vấn, thực hành theo chế độ tài liệu "Mật"; 

đ) Tổ ch c việc phỏng vấn, thực hành và tổng hợp  ết quả theo quy định; 

e) B o c o người đ ng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công ch c, 

viên ch c  em   t, quyết định công nhận  ết quả   t tuyển; 

g) Giải quyết  hiếu nại, tố c o trong qu  trình tổ ch c      t tuyển. 

2. Phó  hủ tịch Hội đồng   t tuyển: 

Giúp  hủ tịch Hội đồng   t tuyển điều hành hoạt động của Hội đồng và 

thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng theo sự phân công của  hủ tịch 

Hội đồng. 

3.   c thành viên của Hội đồng   t tuyển do  hủ tịch Hội đồng phân công 

nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm c c hoạt động của Hội đồng đúng quy định. 

4. Ủy viên  iêm Thư  ý Hội đồng giúp  hủ tịch Hội đồng: 
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a)  huẩn bị c c v n bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng và ghi biên bản c c 

cuộc họp của Hội đồng; 

b) Tổ ch c, chuẩn bị tài liệu hướng dẫn ôn tập cho thí sinh (nếu có); 

c) Tổ ch c việc thu phí dự   t tuyển, quản lý thu, chi và thanh quyết to n 

phí dự   t tuyển theo quy định; 

d) Tổng hợp, b o c o  ết quả   t tuyển với Hội đồng   t tuyển. 

II   an kiểm tra phiếu đăng ký dự tu ển 

1. Ban  iểm tra phiếu đ ng  ý dự tuyển do  hủ tịch Hội đồng   t tuyển 

thành lập gồm: Trưởng ban và c c thành viên, trong đó có một thành viên kiêm 

Thư  ý. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và tr ch nhiệm của Ban  iểm tra phiếu đ ng  ý dự 

tuyển: 

a) Trưởng ban  iểm tra phiếu đ ng  ý dự tuyển chịu tr ch nhiệm trực tiếp trước 

 hủ tịch Hội đồng   t tuyển và phân công nhiệm vụ cụ thể cho c c thành viên; 

b) Các thành viên Ban  iểm tra phiếu đ ng  ý dự tuyển thực hiện nhiệm vụ 

 iểm tra điều  iện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm 

đã đ ng  ý tại Phiếu đ ng  ý dự tuyển; 

c) Thành viên  iêm Thư  ý thực hiện nhiệm vụ ghi biên bản c c cuộc họp, 

tổng hợp danh s ch thí sinh được thi vòng 2 và c c nhiệm vụ  h c theo phân công 

của Trưởng ban. 

3. Tiêu chuẩn thành viên Ban  iểm tra phiếu đ ng  ý dự tuyển: 

a) Người được cử làm thành viên Ban  iểm tra phiếu đ ng  ý dự tuyển là 

công ch c, viên ch c có trình độ chuyên môn,  inh nghiệm công t c trong ngành, 

lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển; 

b) Không cử làm thành viên Ban  iểm tra phiếu đ ng  ý dự tuyển đối với 

những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng; vợ 

hoặc chồng; con đ  hoặc con nuôi của người dự   t tuyển hoặc những người đang 

trong thời gian bị  em   t  ử lý  ỷ luật hoặc đang thi hành quyết định  ỷ luật. 

III   an kiểm tra sát hạch 

1. Ban  iểm tra s t hạch do  hủ tịch Hội đồng   t tuyển thành lập gồm: 

Trưởng ban và c c thành viên, trong đó có một thành viên  iêm Thư  ý. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban  iểm tra s t hạch: 

a) Giúp  hủ tịch Hội đồng   t tuyển  ây dựng đề phỏng vấn, thực hành bảo 

đảm có số dư so với số lượng thí sinh được triệu tập dự thi theo từng vị trí tuyển 

dụng để thí sinh bốc th m ngẫu nhiên. Nội dung đề phỏng vấn, thực hành bảo đảm 

chính   c,  hoa học, lời v n, câu chữ rõ ràng, đ nh gi  toàn diện n ng lực,  hả 

n ng của người dự tuyển; phải phù hợp với yêu cầu của ngạch công ch c hoặc 

ch c danh nghề nghiệp viên ch c tương  ng với vị trí dự tuyển. Đề phỏng vấn, 
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thực hành phải có đ p  n, thang điểm  èm theo (chi tiết đến 5 điểm), được đóng 

trong túi đựng đề thi, được niêm phong và bảo quản theo chế độ tài liệu "Mật". 

b) Tổ ch c bố trí thành viên Ban  iểm tra s t hạch phỏng vấn, thực hành trên 

nguyên tắc mỗi thí sinh phải có ít nhất 02 thành viên trở lên chấm điểm phỏng vấn, 

thực hành; 

c) Tổng hợp  ết quả phỏng vấn, thực hành và bàn giao biên bản, phiếu điểm 

chấm phỏng vấn, thực hành cho Ủy viên  iêm Thư  ý Hội đồng   t tuyển; 

d) Bảo mật  ết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban  iểm tra s t hạch: 

a) Tham gia  ây dựng đề phỏng vấn, thực hành theo phân công của Trưởng 

ban  iểm tra s t hạch; 

b) Thực hiện việc chấm điểm phỏng vấn, thực hành theo đ p  n và thang 

điểm của đề phỏng vấn, thực hành; 

c) B o c o c c dấu hiệu vi phạm trong qu  trình tổ ch c phỏng vấn, thực 

hành với Trưởng ban  iểm tra s t hạch và  iến nghị hình th c  ử lý. 

4. Tiêu chuẩn thành viên Ban  iểm tra s t hạch: 

a) Người được cử làm thành viên Ban  iểm tra s t hạch là công ch c, viên 

ch c có trình độ chuyên môn,  inh nghiệm công t c trong ngành, lĩnh vực phù hợp 

với yêu cầu của vị trí cần tuyển; 

b) Không cử làm thành viên Ban  iểm tra s t hạch đối với những người có 

quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con 

đ  hoặc con nuôi của người dự   t tuyển hoặc những người đang trong thời gian bị 

 em   t  ử lý  ỷ luật hoặc đang thi hành quyết định  ỷ luật. 

IV. Tổ chức xét tu ển công chức  viên chức 

1.  huẩn bị tổ ch c   t tuyển: 

a)  hậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày  ết thúc  iểm tra điều  iện, tiêu 

chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, phải gửi thông b o triệu tập thí sinh dự 

phỏng vấn, thực hành, thông b o cụ thể thời gian, địa điểm tổ ch c ôn tập (nếu có) 

và địa điểm tổ ch c phỏng vấn, thực hành cho c c thí sinh có đủ điều  iện dự   t 

tuyển; 

b) Trước ngày tổ ch c phỏng vấn, thực hành 01 ngày, Hội đồng   t tuyển 

niêm yết danh s ch thí sinh theo số b o danh và theo phòng để phỏng vấn, thực 

hành; sơ đồ vị trí c c phòng để phỏng vấn, thực hành; nội quy, quy chế   t tuyển 

tại địa điểm tổ ch c phỏng vấn, thực hành; 

c) Trước ngày tổ ch c   t tuyển ít nhất 01 ngày, Ủy viên  iêm Thư  ý Hội 

đồng   t tuyển phải hoàn thành c c công t c chuẩn bị cho      t tuyển gồm: 

 huẩn bị c c mẫu biểu liên quan đến tổ ch c   t tuyển: Danh s ch thí sinh 

để gọi vào phỏng vấn, thực hành; danh s ch để thí sinh  ý   c nhận sau  hi phỏng 

vấn, thực hành; mẫu biên bản giao, nhận đề phỏng vấn, thực hành; mẫu biên bản 
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mở đề phỏng vấn, thực hành; mẫu biên bản bàn giao  ết quả phỏng vấn, thực hành; 

mẫu biên bản  ử lý vi phạm quy chế, nội quy      t tuyển; mẫu biên bản tạm giữ 

c c giấy tờ, vật dụng của thí sinh vi phạm quy chế, nội quy      t tuyển và mẫu 

biên bản  h c có liên quan. 

 huẩn bị th  cho c c thành viên Hội đồng   t tuyển; Ban  iểm tra s t hạch; 

bộ phận phục vụ      t tuyển. Th  của  hủ tịch, Phó  hủ tịch, Ủy viên Hội đồng 

  t tuyển, Trưởng ban  iểm tra s t hạch in đầy đủ họ tên và ch c danh. Th  của 

c c thành viên  h c chỉ in ch c danh. 

2. Tổ ch c phỏng vấn, thực hành: 

a) Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh  hông 

quá 30 phút; 

b) Thời gian thực hành do  hủ tịch Hội đồng   t tuyển quyết định phù hợp 

với tính chất hoạt động nghề nghiệp, yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; 

c) Khi chấm điểm phỏng vấn, thực hành, c c thành viên chấm độc lập trên 

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

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

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

điểm trở lên đến dưới 10 điểm thì Trưởng ban  iểm tra s t hạch trao đổi lại với c c 

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

vấn, thực hành. Trường hợp c c thành viên chấm phỏng vấn, thực hành chấm điểm 

chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Trưởng ban  iểm tra s t hạch b o c o để 

 hủ tịch Hội đồng tổ ch c đối thoại giữa c c thành viên tham gia chấm phỏng vấn, 

thực hành, sau đó quyết định điểm phỏng vấn, thực hành. 

3. Tổng hợp, bàn giao  ết quả phỏng vấn, thực hành: 

a) Kết quả chấm phỏng vấn, thực hành phải được tổng hợp vào bảng  ết quả 

chung có chữ  ý của c c thành viên chấm phỏng vấn, thực hành và của Trưởng ban 

 iểm tra s t hạch; 

b) Sau  hi tổ ch c phỏng vấn, thực hành, Trưởng ban  iểm tra s t hạch bàn 

giao  ết quả phỏng vấn, thực hành của c c thí sinh dự   t tuyển cho Ủy viên  iêm 

Thư  ý Hội đồng   t tuyển; 

c) Ủy viên  iêm Thư  ý Hội đồng   t tuyển có tr ch nhiệm tổng hợp chung 

 ết quả   t tuyển của c c thí sinh và b o c o  hủ tịch Hội đồng   t tuyển; 

d)  hủ tịch Hội đồng   t tuyển b o c o người đ ng đầu cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tuyển dụng công ch c, viên ch c công nhận  ết quả   t tuyển. 

4. Việc bàn giao  ết quả phỏng vấn, thực hành phải lập thành biên bản có sự 

ch ng  iến của thành viên Ban gi m s t và của đại diện cơ quan công an (nếu được 

mời tham gia). 

V  Giám sát kỳ xét tu ển 

1. Người đ ng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công ch c, viên ch c 

phải thành lập Ban gi m s t      t tuyển (sau đây gọi chung là Ban gi m s t) gồm: 

Trưởng ban và c c thành viên. 
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2. Không cử những người tham gia Hội đồng   t tuyển và c c Ban giúp việc 

của Hội đồng   t tuyển làm thành viên Ban gi m s t. 

3. Không cử làm thành viên Ban gi m s t đối với những người có quan hệ là 

cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đ  hoặc con 

nuôi của người dự   t tuyển hoặc những người đang trong thời gian bị  em   t  ử 

lý  ỷ luật hoặc đang thi hành quyết định  ỷ luật. 

4. Nội dung gi m s t gồm: Việc thực hiện c c quy định về tổ ch c      t 

tuyển; về thực hiện quy chế và nội quy của      t tuyển; về thực hiện ch c tr ch, 

nhiệm vụ của c c thành viên Hội đồng   t tuyển và c c thành viên tham gia c c 

Ban giúp việc của Hội đồng. 

5. Địa điểm gi m s t: Nơi làm việc của Hội đồng   t tuyển và c c Ban giúp 

việc của Hội đồng   t tuyển. 

6. Thành viên Ban gi m s t được quyền vào phòng phỏng vấn, thực hành 

trong thời gian phỏng vấn, thực hành; có quyền nhắc nhở thí sinh và c c thành viên 

của Hội đồng, thành viên c c Ban giúp việc của Hội đồng trong việc thực hiện quy 

chế, nội quy      t tuyển; được quyền yêu cầu gi m thị phòng thi lập biên bản đối 

với thí sinh vi phạm quy chế, nội quy      t tuyển (nếu có). 

7. Khi ph t hiện vi phạm nội quy, quy chế   t tuyển của thành viên Hội 

đồng, thành viên của c c Ban giúp việc của Hội đồng thì thành viên Ban gi m s t 

được quyền lập biên bản về vi phạm đó và đề nghị  hủ tịch Hội đồng đình chỉ làm 

nhiệm vụ; đồng thời b o c o người đ ng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ 

ch c tuyển dụng công ch c, viên ch c  em   t,  ử lý theo quy định của ph p luật 

về c n bộ, công ch c, viên ch c. 

8. Khi ph t hiện thành viên Ban gi m s t  hông thực hiện đúng ch c tr ch, 

nhiệm vụ được giao hoặc can thiệp vào công việc của c c thành viên Hội đồng 

hoặc của c c thành viên Ban giúp việc của Hội đồng với động cơ, mục đích c  

nhân thì c c thành viên Hội đồng hoặc thành viên Ban giúp việc của Hội đồng có 

quyền đề nghị Trưởng ban gi m s t đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ và báo cáo 

người đ ng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý  em   t,  ử lý tr ch nhiệm 

theo quy định của ph p luật về c n bộ, công ch c, viên ch c. 

VI  Giải qu ết khiếu nại  tố cáo  

1. Trong qu  trình tổ ch c      t tuyển, trường hợp có đơn thư  iến nghị, 

 hiếu nại, tố c o thì Hội đồng   t tuyển phải  em   t giải quyết theo quy định của 

ph p luật về  hiếu nại, tố cáo. 

2. Trường hợp có đơn thư  iến nghị,  hiếu nại, tố c o về      t tuyển sau 

 hi Hội đồng   t tuyển đã giải thể thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng 

công ch c, viên ch c  em   t, giải quyết theo quy định của ph p luật về  hiếu nại, 

tố c o. 

VII  Lưu trữ tài li u  

1. Tài liệu về      t tuyển bao gồm:   c v n bản về tổ ch c      t tuyển do 

người đ ng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công ch c, viên ch c  ý ban 
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hành; c c v n bản của Hội đồng   t tuyển; biên bản c c cuộc họp Hội đồng   t 

tuyển; danh s ch tổng hợp người dự tuyển; c c biên bản giao nhận đề phỏng vấn 

hoặc thực hành ( èm theo đ p  n), biên bản   c định tình trạng niêm phong đề 

phỏng vấn hoặc thực hành, biên bản vi phạm quy chế, nội quy   t tuyển (nếu có); 

đề gốc để phỏng vấn hoặc thực hành; bảng tổng hợp  ết quả điểm phỏng vấn hoặc 

thực hành;  ết quả   t tuyển; quyết định công nhận  ết quả   t tuyển; biên bản giải 

quyết  hiếu nại, tố c o (nếu có) và c c loại v n bản  h c liên quan đến      t 

tuyển. 

2.  hậm nhất là 30 ngày  ể từ ngày  ết thúc      t tuyển, Ủy viên Thư  ý 

Hội đồng   t tuyển chịu tr ch nhiệm bàn giao cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

tổ ch c tuyển dụng công ch c, viên ch c để tổ ch c lưu trữ, quản lý c c tài liệu về 

     t tuyển theo quy định của ph p luật về lưu trữ. 

 
Nơi nhận: 

-   c thí sinh tham dự   t tuyển; 

-  hủ tịch, c c Phó  hủ tịch UBND thành phố; 

-   c thành viên Hội đồng   t tuyển; 

- Ban Gi m s t; 

- Trung tâm V n hóa, thông tin, thể thao và Du lịch; 

-  ổng thông tin điện tử thành phố Sầm Sơn; 

- Lưu: HĐXT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 
 

PH  CHỦ TỊCH U ND TH NH PH  

  i Quốc Đạt 
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