
  

SỞ NỘI VỤ TỈNH KON TUM 

HỘI ĐỒNG KIỂM  

TRA, SÁT HẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:                      Kon Tum, ngày     tháng     năm  
 
 

GIẤY MỜI 

Về việc kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển 
  

Kính gửi: 

...……………………………………………………………

……………………………................................................... 

 

Thực hiện Quyết định số 256/QĐ-SVN ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Sở Nội 

vụ về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua 

thi tuyển đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên (Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp);  

Hội đồng kiểm tra sát hạch kính mời đồng chí đến dự buổi kiểm tra, sát hạch và 

đánh giá kết quả kiểm tra, sát hạch đối với các ông (bà): Phan Thanh Sơn; Nguyễn 

Thị Oanh; Nguyễn Ngọc Huy; Đinh Quí Thuận hiện đang công tác tại Ban Quản lý 

Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 

1. Thời gian: vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 năm 2019 (Thứ 3). 

2. Địa điểm: phòng họp tầng II, Sở Nội vụ (số 240 Bà Triệu, thành phố Kon 

Tum). 

3. Quy trình thực hiên: 

Thí sinh bốc thăm câu hỏi và chuẩn bị nội dung trả lời (30 phút); Trả lời các 

câu hỏi đã bốc thăm (20 phút). 

Tổng điểm kiểm tra, sát hạch tối đa là 100 điểm. Trong đó, thang điểm tối đa 

các câu hỏi như sau:  

01 câu hỏi kiến thức chung 35 điểm;  

01 câu hỏi chuyên môn nghiệp vụ 35 điểm;  

Các câu hỏi phụ do các thành viên Hội đồng chất vấn, trao đổi để cá nhân trả 

lời thêm và thống nhất tiến hành chấm theo thang điểm 30 (Hội đồng hỏi, phỏng vấn 

thí sinh về hiểu biết môn kiến thức chung và môn chuyên môn nghiệp vụ) 

4. Nội dung:  

a) Kiến thức chung: về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Nhà nước của nước 

CHXHCN Việt Nam; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã 

hội; những vấn đề cơ bản về quản lý viên chức...(đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 277/QĐ-CTHĐ ngày 10 thnags 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra 

sát hạch về việc phê duyệt bộ câu hỏi và đáp án kiểm tra, sát hạch).  



  

b) Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: căn cứ vào bộ câu hỏi môn chuyên môn 

nghiệp vụ đơn vị xây dựng đối với vị trí việc làm cần tuyển.  

Hội đồng kính mời các đồng chí biết, tham dự đúng thời gian quy định./.  

                                            TM. HỘI ĐỒNG 

                                                CHỦ TỊCH 

                                                     

  

 

 

 

          GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

                                                                                                          A Cường 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng SNV; 

- Lưu: VT,CCVC2. 
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