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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng nhằm tuyển 

chọn được những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, 

phẩm chất đạo đức; nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; có trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

2. Yêu cầu 

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc 

làm, cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp và Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng thành phố, đảm bảo về số lượng, chất lượng, điều kiện và 

tiêu chuẩn nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

- Việc tuyển dụng phải thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng các quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

- Bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; 

bảo đảm tính công bằng, bình đẳng trong việc tuyển dụng; tuyển chọn đúng người 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

- Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 ban hành quy định về 

phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;  

- Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo 
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Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Công văn số 2828/UBND-THKH ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về 

việc chấp thuận thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sầm Sơn (nay 

là thành phố Sầm Sơn); 

- Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 27/03/2017 của Chủ tịch UBND thị xã 

Sầm Sơn  về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sầm Sơn; 

Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh Đề 

án vị trí việc làm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn. 

III. NỘI DUNG 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng và Cơ cấu tuyển dụng 

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 04; 

- Cơ cấu tuyển dụng: 

+ Vị trí Giám sát chất lượng xây dựng công trình: 02; 

+ Vị trí Giám sát đánh giá dự án đầu tư: 02. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010;  Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Trong đó yêu cầu về vị trí 

việc làm cụ thể như sau: 

2.1. Vị trí Giám sát chất lượng xây dựng công trình 

Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ sư theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ và 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó, về trình độ chuyên môn 

yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng 

dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu - đường bộ. 

2.2. Vị trí Giám sát đánh giá dự án đầu tư 

Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ sư theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ và 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó, về trình độ chuyên môn 

yêu cầu tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng đường bộ, 

Môi trường nước - Cấp thoát nước. 

3. Hình thức tuyển dụng  Xét tuyển. 

4. Nội dung xét tuyển, cách xác định ngƣời trúng tuyển 

4.1. Nội dung xét tuyển viên chức 

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại 

Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự 

tuyển được tham dự vòng 2. 
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Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu 

chuẩn của người dự tuyển tại Vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và 

thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2. 

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự 

Vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét tuyển Vòng 2 theo quy định. 

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ của người dự tuyển.  

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; 

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự 

tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị); 

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

4.2. Cách xác định người trúng tuyển 

4.2.1. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau: 

a) Có điểm Vòng 2 (điểm phỏng vấn) đạt từ 50 điểm trở lên. 

b) Có kết quả điểm là số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại 

Mục 4.2.5 (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.  

4.2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm (điểm Vòng 2 cộng 

với điểm ưu tiên quy định tại Mục 4.2.5) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển 

dụng thì người có kết quả điểm Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn 

không xác định được thì Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng là người 

quyết định người trúng tuyển. 

4.2.3. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Mục 

2.5 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào điểm Vòng 2. 

4.2.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển này không được bảo lưu 

kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau. 

4.2.5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển. 

- 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 

điểm Vòng 2  

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

chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt 

nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân 

sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký 

ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người 

hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người 
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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 điểm Vòng 2. 

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 

đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào điểm Vòng 2. 

5. Thông báo kết quả tuyển dụng, ký kết hợp đồng và nhận việc, hủy bỏ 

kết quả trúng tuyển, hủy bỏ quyết định tuyển dụng 

5.1. Thông báo kết quả tuyển dụng 

- Sau khi hoàn thành việc chấm thi Vòng 2, chậm nhất 05 ngày làm việc, 

Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

thành phố xem xét, công nhận kết quả xét tuyển; 

- Chậm nhất 10 ngày, sau khi có Quyết định công nhận kết quả xét tuyển, 

Hội đồng tuyển dụng tổ chức niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự 

kiến người trúng tuyển tại trụ sở cơ quan Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

thành phố và trên trang Cổng thông tin điện tử thành phố Sầm Sơn. Sau khi niêm 

yết công khai, Hội đồng tuyển dụng tiếp nhận, giải quyết đơn kiến nghị về kết quả 

tính điểm trong thời hạn 05 ngày làm việc và tổng hợp hồ sơ tuyển dụng gửi về Sở 

Nội vụ để thẩm định. Hội đồng tuyển dụng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo 

quy định hiện hành của pháp luật.  

5.2. Ký kết hợp đồng và nhận việc 

Sau khi có ý kiến thống nhất kết quả tuyển dụng bằng văn bản của Sở Nội 

vụ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố ban hành Quyết định 

phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có 

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức, Hội đồng xét tuyển phải 

thông báo công khai trên trang Cổng thông tin điện tử thành phố Sầm Sơn và gửi 

thông báo trúng tuyển viên chức bằng văn bản tới người trúng tuyển theo địa chỉ 

người trúng tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng 

tuyển phải đến Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố để hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

Sầm Sơn để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. 

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố ra quyết định tuyển 

dụng, gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký. 

 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người 

được tuyển dụng viên chức phải đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

để ký hợp đồng làm việc và nhận việc. 
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5.3. Hủy bỏ kết quả trúng tuyển, hủy bỏ quyết định tuyển dụng  

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc 

bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự 

tuyển thì Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố ra quyết định 

hủy bỏ kết quả trúng tuyển. 

- Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm 

việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng thành phố ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng. 

Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phố quyết định tuyển dụng đối với người 

dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người 

trúng tuyển ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng. 

6. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển:  Phiếu đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển 

làm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu 

điện đến địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển. 

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn. 

7. Các bƣớc quy trình và thời gian tổ chức xét tuyển 

Dự kiến thời gian triển khai các quy trình xét tuyển như sau: 

- Thông báo tuyển dụng viên chức trên các phương tiện thông tin theo quy 

định: Ngày 25/10/2021 sau khi Giám đốc Ban Quản lý dựa án Đầu tư xây dựng 

thành phố ban hành Phương án tuyển dụng; 

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo 

tuyển dụng; 

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển, Ban Giám sát kỳ xét 

tuyển: Ngày 25/11/2021, sau khi hết thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; 

- Ban hành Quyết định thành lập các bộ phận giúp việc: Từ ngày  

26/11/2021 đến ngày 30/11/2021; 

- Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2: 

Ngày 29/11/2021; 

- Thông báo danh mục tài liệu ôn tập: Ngày 29/11/2021; 

- Niêm yết công khai danh sách thí sinh theo số báo danh, địa điểm phỏng 

vấn; Phổ biến Nội quy kỳ xét tuyển theo quy định: Ngày 10/12/2021; 
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- Tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển: Ngày 11/12/2021; 

- Quyết định công nhận kết quả xét tuyển: Ngày 14/12/2021, sau ngày kết 

thúc thời hạn niêm yết công khai và xử lý đơn thư kiến nghị; 

- Niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến thí sinh trúng 

tuyển: Từ ngày 15/12/2021; 

- Tiếp nhận, xử lý đơn kiến nghị về kết quả điểm xét tuyển: Trong thời hạn 5 

ngày làm việc, kể từ ngày 15/12/2020; 

- Tổng hợp hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức về Sở Nội 

vụ: Ngày 23/12/2021; 

- Ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển, thông báo kết quả 

trúng tuyển, thực hiện thu và kiểm tra hồ sơ dự tuyển: Sau khi có văn bản thống 

nhất của Sở Nội vụ; 

 - Ban hành quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng với thí sinh trúng tuyển: 

Sau khi thu và kiểm tra hồ sơ dự tuyển của thí sinh trúng tuyển.  

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

8.1. Hội đồng xét tuyển tiếp nhận đơn kiến nghị về kết quả tính điểm trong 

thời gian 05 ngày làm việc, tính từ ngày thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến thí 

sinh trúng tuyển. Hội đồng xét tuyển không tiếp nhận và xử lý đơn kiến nghị về kết 

quả tính điểm của thí sinh tham dự xét tuyển nộp sau thời gian quy định trên. 

8.2. Trong quá trình tổ chức kỳ xét tuyển, trường hợp có đơn thư, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo khác thì Hội đồng xét tuyển xem xét giải quyết theo quy định của 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

9. Hội đồng xét tuyển 

Thành lập Hội đồng xét tuyển theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. Cụ thể: 

Hội đồng xét tuyển có 05 thành viên, gồm:  

+ Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Văn phòng Ban QLDA ĐTXD ; 

+ Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là viên chức Văn phòng Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng; 

+ 02 Ủy viên còn lại là lãnh đạo các phòng chức năng, nghiệp vụ, 

phòng điều hành dự án thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố . 

10. Giám sát xét tuyển 

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành lập Ban giám sát gồm 

Trưởng ban và các thành viên, trong đó có một thành viên kiêm Thư ký. 
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- Nội dung giám sát gồm: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ 

chức kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức; về thực hiện quy chế và nội quy; về thực hiện 

chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng và các thành viên tham gia các 

bộ phận giúp việc của Hội đồng.  

- Địa điểm giám sát: Tại địa điểm làm việc của Hội đồng, địa điểm làm việc 

của bộ phận giúp việc của Hội đồng.  

- Tiêu chuẩn thành viên Ban giám sát:  

+ Thành viên Ban giám sát là công chức, viên chức của cơ quan có 

thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

+ Không bố trí những người tham gia làm thành viên Hội đồng, thành 

viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng, thành viên Tổ Thư ký làm thành viên 

Ban giám sát;  

+ Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị em ruột 

của người dự tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hoặc của bên vợ (chồng) của người dự 

tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển 

dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang 

thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Ban giám sát; 

+ Trường hợp thành viên Ban giám sát không thực hiện đúng chức 

trách, nhiệm vụ được giao hoặc can thiệp vào công việc của các thành viên Hội 

đồng hoặc của các thành viên bộ phận giúp việc của Hội đồng với động cơ, mục 

đích cá nhân thì thành viên Hội đồng hoặc thành viên bộ phận giúp việc của Hội 

đồng có quyền đề nghị Trưởng ban giám sát đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ; 

đồng thời Trưởng ban giám sát có trách nhiệm báo cáo người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền quản lý xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng 

và của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. 

11. Kinh phí tổ chức xét tuyển   

Kinh phí tổ chức xét tuyển từ nguồn ngân sách Nhà nước. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, chất 

lượng, hiệu quả, đúng pháp luật trong tuyển dụng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng thành phố giao các cơ quan, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ sau: 

1. Văn phòng Ban QLDA Đầu tƣ xây dựng 



8 

 

  

- Là cơ quan Thường trực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

trong công tác tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

năm 2021;  

- Tham mưu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố thành lập 

Hội đồng tuyển dụng theo quy định;  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị đầy đủ các nội 

dung, văn bản, tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện 

làm việc khác bảo đảm cho việc tổ chức tuyển dụng được thực hiện thuận lợi theo 

đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng theo quy định;  

- Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng, Hội đồng tuyển dụng giao trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch 

tuyển dụng viên chức năm 2021. 

2. Hội đồng tuyển dụng 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 

phố trong việc xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 

năm 2021 theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, các quy định tại Quy 

chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ và theo đúng nội dung Kế hoạch này. 

3. Các phòng chức năng, nghiệp vụ; phòng điều hành dự án có liên quan 

- Chịu sự chỉ đạo của Hội đồng tuyển dụng, có trách nhiệm phối hợp với 

Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng để tham mưu cho Giám đốc Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố thực hiện việc tuyển dụng viên chức năm 

2021 đảm bảo đúng quy định. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, khoa học, hợp lý và bảo mật theo quy 

định của Nhà nước về các nội dung công việc được phân công thực hiện; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng thành phố, Hội đồng tuyển dụng giao. 

Trên đây là Phương án tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng thành phố Sầm Sơn năm 2021. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Ban Quản lý 

dự án Đầu tư xây dựng thành phố (qua Văn phòng) để xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (báo cáo); 

-  Trung tâm VH-TT-TT&DL (để đưa tin); 

- Các phòng, ngành, đơn vị có liên quan; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: BQLDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lê Huy Hƣng 
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