
 

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

    HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:              /TB-HĐXT Sầm Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Nội dung ôn tập phỏng vấn xét tuyển viên chức 

 Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Sầm Sơn. 

 

  

   Thực hiện Phương án số 3996/PA-UBND ngày 23/10/2020 của UBND 

thành phố về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao 

và Du lịch thành phố Sầm Sơn; Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của 

UBND thành phố Sầm Sơn về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm 

Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Sầm Sơn; 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo nội dung ôn tập phỏng vấn xét 

tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố Sầm 

Sơn, cụ thể như sau: 

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch:  Phỏng vấn trực tiếp. 

2. Bố cục đề phỏng vấn: Gồm 03 câu, trong đó: 

- Câu 1: Kiến thức chung về viên chức; kiến thức về chức năng, nhiệm vụ 

của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch  30 điểm  

- Câu 2: Kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành,  30 điểm  

- Câu 3: Kiến thức nghiệp vụ, chuyên ngành, trong đó có nội dung x  l  các 

tình huống, chuyên môn, nghiệp vụ kiến thức chuyên môn của vị tr  việc làm đăng 

k  tuyển dụng  40 điểm . 

3. Nội dung ôn tập. 

 3.1.  Vị tr  Phát thanh viên. 

 3.2. Vị tr  Nghiệp vụ văn hóa văn nghệ.  

(Nội dung cụ t   t eo   ụ  ục  i   m    ng   o n  ) 

Hội đồng xét tuyển thông báo nội dung ôn tập để các thí sinh tham dự xét 

tuyển biết và ôn tập./.  
 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh tham dự xét tuyển; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Trung tâm VH, TT, TT và DL thành phố; 

- Cổng thông tin điện t  thành phố; 

- Lưu: VT, HĐXT. 
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PHỤ LỤC  

NỘI DUNG ÔN TẬP TUYỂN DỤNG  
VIÊN CHỨC TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

THÀNH PH  S M S N 

Vị trí việc làm: Phát thanh viên và Nghiệp vụ văn hóa văn nghệ 
  n   n    m t eo    ng   o s             -HĐX  ng        12 2020 củ  

 Hội  ồng   t tu  n viên c ức Trung tâm Văn  ó , Thông tin, T   t  o v  Du  ịc  

t  n  p    ầm  ơn 

 

1. Phần ki n thức chung về viên chức. 

- Luật viên c ức (Luật s : 58 2010 QH12) giới  ạn ở n ững Nội dung s u: 

Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp 

Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền 

lương 

Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi 

Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài 

thời gian quy định 

Điều 15. Các quyền khác của viên chức 

Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức 

Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp 

Điều 19. Những việc viên chức không được làm 

Điều 33. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

Điều 35. Trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng 

Điều 39. Mục đ ch của đánh giá viên chức. 

- Ng ị  ịn  s  115/2020 NĐ-   ng   25 9 2020 củ    ín  p ú qu   ịn  về 

tu  n dụng, sử dụng v  quản  ý viên c ức, giới  ạn n ững nội dung s u: 

Điều 21. Chế độ tập sự 

Điều 25. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự 

- Ng ị  ịn  s  112/2020 NĐ-   ng   18 9 2020 củ    ín  p ủ về  ử  ý  ỷ 

 uật c n  ộ, c ng c ức, viên c ức. 

Điều 6. Các hành vi bị x  l  kỷ luật 

Điều 15. Các hình thức kỷ luật 

Điều 32. Trình tự, thủ tục x  l  kỷ luật đối với viên chức 

-   ức năng n iệm vụ củ   rung tâm Văn  ó ,    ng tin,     t  o v  Du 

 ịc  

Qu   ịn  tại Qu ết  ịn  s  4696 QD-UBND ngày 11/11 2019 củ  U ND 

tỉn     n  Hó  về việc t  n   ập  rung tâm văn  ó ,    ng tin,     t  o v  Du 

 ịc  t  n  p    ầm  ơn. 



2. Phần ki n thức nghi p vụ, chuyên ngành 

2.1. Đối với vị trí Phát thanh viên:  

- Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên 

ngành thông tin và truyền thông 

- Kiến thức về chuyên môn của Phát thanh viên; x  l  các tình huống liên 

quan đến chuyên môn, nghiệp vụ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Th  sinh tự nghiên 

cứu, tìm hiểu  

2.2. Đối với vị trí Nghiệp vụ văn hóa văn nghệ:  

- Thông tư số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNVT ngày 30/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số 

và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở 

- Kiến thức về chuyên môn của Nghiệp vụ văn hóa văn nghệ; x  l  các tình 

huống liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Th  

sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu ./. 
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