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    UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:40/QĐ-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 13 tháng  02 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức vào Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ 

Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy thi tuyển, thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

        Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 28/9/2018 của Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức vào Ban 
Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018; 

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức vào Ban Quản lý dự án Đầu tư 
xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông 
nghiệp và PTNT năm 2018, gồm các nội dung như sau: 

1.  Thời gian tổ chức:  

 01 ngày,  Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 06/3/2019. 

  2. Địa điểm: Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu Đồi Chè, xã 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

  3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

4. Nội dung xét tuyển:  

  a) Phỏng vấn 
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- Phần kiến thức chung: 50 điểm 

Kiểm tra về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực 

cần tuyển dụng.                                                                                                                                                                                                          

- Phần chuyên môn, nghiệp vụ: 50 điểm 

Kiểm tra các kiến thức liên quan đến giám sát thi công, giải phóng mặt 

bằng; quản lý thiết kế; đấu thầu; lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án; kế toán. 

- Thời gian phỏng vấn:  

+ Thí sinh chuẩn bị tối đa 15 phút; thời gian trả lời tối đa 15 phút.  

 - Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. 

b) Điểm học tập: Xét trên cơ sở kết quả điểm học tập (Bảng điểm tốt 

nghiệp) của thí sinh, được tính như sau: 

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học 

trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, 

nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, 

tính hệ số 1. 

 - Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi 
tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi 
theo thang điểm 100, tính hệ số 1. 

 - Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì 
điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, 
tính hệ số 2. 

 5. Điểm xét tuyển:   

 Điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm 
phỏng vấn. 

 Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết 
quả điểm xét tuyển là tổng số điểm của hệ thống tín chỉ được quy đổi theo thang 
điểm 100 tính hệ số 2 và điểm phỏng vấn. 

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp 

và PTNT năm 2018 tổ chức xét tuyển và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan 

theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng 

tuyển dụng viên chức, các thành viên Ban giám sát, tổ giúp việc, các Ban thuộc 

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các 
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công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

năm 2018 và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                 
- Như điều 3 (t/h); 
- Lãnh đạo Sở; 
- HĐTD viên chức; 
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT; 
- Cổng thông tin điện tử Sở;                                                     
- Lưu VT, TCCB(03).                      
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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