UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Số:

81/KH-SVHTT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 06năm 2022

KẾ HOẠCH
Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý
Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022
Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12/4/2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa –
Vũng Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp
phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 1621-QĐ/TU ngày 02/3/2000 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh cán bộ
lãnh đạo và quản lý các cấp;
Căn cứ Quy định số 04-QĐ/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa –
Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định số 31-QĐi/TU
ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Căn cứ Quyết định số 4187/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo,
quản lý tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Hội đặc thù cấp tỉnh và người
đại diện phần vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, c ng chức trong
các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quy định tham quyền tuyển dụng, sử dụng và
quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp c ng lập
thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ C ng văn số 5517/UBND-SNV ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU về thí điểm thi
tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sửa
đổi, bổ sung);
Căn cứ C ng văn số 650/SNV-CCVC ngày 13/5/2022 về việc th ng báo ý
kiến của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về c ng tác cán bộ;
Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo,
quản lý các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được
phẩm chất, trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên m n, kinh
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nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển
lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Thực hiện tuyển chọn những người có tài năng, có phẩm chất chính trị,
đạo đức tốt th ng qua thi tuyển để bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý
cấp phòng và tương đương thuộc Sở.
- Tạo điều kiện, động lực để c ng chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện,
học tập và có cơ hội để tham gia làm c ng tác lãnh đạo, quản lý cấp phòng.
- Tạo m i trường cạnh tranh lành mạnh; nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán
bộ; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình
trạng cục bộ, khép kín trong c ng tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo,
quản lý trong Ngành.
2. Yêu cầu:
- Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo c ng tác cán bộ và quản
lý đội ngũ cán bộ, c ng chức, viên chức.
- Phát hiện, thu hút và lựa chọn được người có đức, có tài gắn với tiêu
chuẩn của từng chức danh lãnh đạo, quản lý.
- Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, c ng bằng, c ng khai, khách
quan, minh bạch; tăng cường sự giám sát của cơ quan quản lý cán bộ, c ng
chức, viên chức.
- Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, c ng
chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ
chức, đơn vị.
- Nội dung thi tuyển phải bảo đảm phù hợp với vị trí của từng chức danh
thi tuyển.
II. VỊ TRÍ, CHỨC DANH THI TUYỂN
Thi tuyển 05 vị trí, gồm:
1. 01 vị trí Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
2. 01 vị trí Phó Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình.
3. 02 vị trí Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
4. 01 vị trí Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
III. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Đối tƣợng đăng ý tham gia dự tuyển
- C ng chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong
quy hoạch của chức danh tuyển chọn, kể cả đang c ng tác và kh ng c ng tác tại
cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.
- Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, được quy
hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển
chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.
2. Đối tƣợng đƣợc đề cử tham gia dự tuyển
C ng chức, viên chức kh ng nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển
chọn nhưng được quy hoạch chức danh tương đương hoặc cao hơn với chức
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danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có
nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được tập thể cấp ủy (đối với cán bộ
thuộc diện ban thường vụ cấp ủy quản lý) hoặc tập thể lãnh đạo của cơ quan có
thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và được cấp ủy của cơ quan
có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản (đối với cán bộ
thuộc diện các cơ quan, đơn vị quản lý).
3. Đối tƣợng đƣợc quyền hông đăng ý tham gia dự tuyển
Đối tượng quy định tại phần 1, mục này được quyền kh ng đăng ký tham
gia dự tuyển trong các trường hợp sau:
- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị
ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ
cấp huyện trở lên xác nhận.
- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
- Cán bộ, c ng chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản
4. Điều iện, tiêu chuẩn dự thi
a. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức
danh và vị trí việc làm.
- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy
đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.
- Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.
- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (theo giấy chứng
nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 03 tháng, tính
từ ngày nộp hồ sơ dự thi).
- 03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang c ng tác đánh giá hoàn thành tốt
nhiệm vụ trở lên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo vị trí việc làm do UBND tỉnh ban hành.
- Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức
danh tuyển chọn yêu cầu.
b. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng chức danh dự tuyển
(Có phụ lục đính kèm)
5. Hồ sơ đăng ý dự thi
- Đơn Đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Kế hoạch này).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh
đóng đấu giáp lai) được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có c ng chứng hoặc chứng thực trong
thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.
- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại thời điểm đăng ký dự tuyển;
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- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham
gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất.
- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm của bản
thân và gia đình.
- Bản photo quyết định phê duyệt quy hoạch.
- Báo cáo về tình hình chính trị hiện nay của bản thân được cấp ủy xác nhận.
- Quyết định tuyển dụng lần đầu.
- Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ gần nhất (Đối với thi tuyển chức danh
Trưởng phòng và tương đương).
6. Quyền, nghĩa vụ của ngƣời tham gia dự thi
a. Quyền của người tham gia dự thi
- Được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển th ng báo về danh sách
những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ
chức thi tuyển, nội dung thi tuyển.
- Được quyền tiếp cận các tài liệu và th ng tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ
những tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án.
- Được tiến hành quy trình bổ nhiệm theo quy định sau khi đạt kết quả
tuyển chọn.
b. Nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển
- Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định.
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong
quá trình tham gia dự tuyển.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN
1. Thi viết:
Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản
lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của
chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.
- Thời gian thi viết kiến thức chung là 180 phút.
- Điểm thi viết kiến thức chung được chấm theo thang điểm 100.
2. Thi trình bày Đề án
Nội dung thi trình bày Đề án với chủ đề: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được
bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.
- Thời gian trình bày Đề án tối đa 20 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi
chất vấn về Đề án từ 20 phút đến 25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn
không quá 5 phút.
- Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu
cầu tối thiểu là 80/100 điểm. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể:
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+ Xây dựng đề án: 20 điểm.
+ Bảo vệ đề án: 40 điểm.
+ Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm
- Các thành viên Hội đồng thi tuyển thực hiện chấm điểm thi trình bày Đề
án của người dự tuyển theo từng phần và gửi kết quả chấm thi (tổng số của cả 3
phần) cho Thư ký Hội đồng thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi tuyển
trước khi c ng bố.
V. THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ, TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH HỒ
SƠ DỰ THI
1. Thông báo công khai trên Cổng th ng tin điện tử tỉnh (chỉ đăng 01 lần
cho 01 kế hoạch thi tuyển); trên Trang th ng tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể
thao và niêm yết tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao về nhu cầu, tiêu chuẩn, điều
kiện của chức danh thi tuyển; hồ sơ, thời hạn, địa điểm và bộ phận tiếp nhận hồ
sơ dự thi tuyển.
2. Đăng ký dự thi: Đối tượng có nhu cầu dự tuyển nộp hồ sơ theo thành
phần quy định về Sở Văn hóa và Thể thao (qua Văn phòng Sở) chậm nhất sau 15
ngày, kể từ ngày đăng th ng báo.
3. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự
tuyển, Ban Thẩm định phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ,
điều kiện, tiêu chuẩn, lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của cá nhân dự tuyển
và đề cử, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở quyết định phê
duyệt danh sách dự thi.
VI. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VÀ CÁC TỔ GIÖP VIỆC
1. Hội đồng thi tuyển: 07 đồng chí, gồm:
- Chủ tịch Hội đồng thi tuyển là đồng chí Giám đốc Sở.
- Thư ký Hội đồng là đồng chí Phó Chánh Văn phòng Sở.
- Các thành viên còn lại của Hội đồng thi tuyển là các đồng chí trong Ban
Giám đốc Sở, lãnh đạo phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan, hoặc hợp đồng với
đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thi tuyển.
2. Ban Giám sát gồm 03 đồng chí (đại diện cấp ủy, đại diện Ủy ban kiểm
tra Đảng ủy, Đại diện Công đoàn ngành).
3. Ban Thẩm định: Gồm 03 đồng chí (đại diện Văn phòng Sở; đại diện
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở và đại diện các phòng thuộc sở).
4. Ban ra đề thi: Gồm 03 đồng chí (chế độ mật)
5. Ban coi thi: Gồm 05 đồng chí (đại diện cấp uỷ; lãnh đạo, chuyên viên
các phòng thuộc Sở).
6. Ban phách: Gồm 02 đồng chí (đại diện lãnh đạo, chuyên viên các
phòng thuộc Sở).
7. Ban chấm thi viết: Gồm 03 đồng chí (chế độ mật).
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8. Ban Chấm phúc hảo: Gồm 03 đồng chí do Chủ tịch Hội đồng thi
tuyển quyết định (trường hợp có đơn phúc khảo của thí sinh tham gia thi tuyển
đối với điểm thi viết kiến thức chung).
9. Chấm thi đề án và thuyết trình đề án: Gồm 07 đồng chí là thành viên
Hội đồng thi tuyển.
10. Tổ giúp việc: Gồm 15 đồng chí (là lãnh đạo, chuyên viên các phòng
thuộc Sở).
VII. CÔNG TÁC PHÖC KHẢO THI VIẾT, CÔNG BỐ KẾT QUẢ
THI VIẾT, THÔNG BÁO DANH SÁCH THAM GIA TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN
1. Công tác phúc hảo
- Người dự tuyển được quyền nộp đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn
03 ngày làm việc kể từ ngày c ng bố kết quả thi viết.
- Trường hợp nếu có đối tượng dự thi đề nghị phúc khảo thì Chủ tịch Hội
đồng thi tuyển giao Ban chấm thi cử các thành viên khác với thành viên đã chấm
ban đầu để chấm độc lập và báo cáo kết quả trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng thi
tuyển. Trường hợp nếu đề nghị phúc khảo có kèm các khiếu nại, tố cáo liên quan
đến Trưởng Ban chấm thi hoặc thành viên Ban chấm thi thì Chủ tịch Hội đồng
thi tuyển có thể thành lập Ban chấm phúc khảo độc lập với Ban chấm thi
- Kết quả phúc khảo được th ng báo chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi
nhận được đề nghị
- Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày c ng bố kết quả chấm thi
viết (trường hợp có đơn đề nghị phúc khảo thì chậm nhất sau 05 ngày làm việc
kể từ ngày thông báo kết quả chấm phúc khảo), Hội đồng thi tuyển phải có văn
bản th ng báo để người dự tuyển có kết quả thi viết từ 50 điểm trở lên chuẩn bị
đề án, nộp về Hội đồng thi tuyển trong vòng 10 ngày kể từ ngày th ng báo và
tham gia phần thi trình bày đề án.
2. Công hai ết quả thi
- Kết quả thi từng nội dung được th ng báo c ng khai đến từng thí sinh dự
tuyển; được c ng bố c ng khai trước Hội đồng thi tuyển và làm căn cứ để Giám
đốc Sở xem xét quyết định việc bổ nhiệm hoặc đề nghị UBND tỉnh bổ nhiệm.
- Kết quả thi tuyển và bổ nhiệm sau thi tuyển được c ng bố c ng khai
trên các phương tiện th ng tin đại chúng.
VIII. TỔ CHỨC THI TRÌNH BÀY ĐỀ ÁN
1. Đối tượng tham gia thi trình bày Đề án là những ứng viên dự tuyển
phần thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên và thực hiện theo trình tự bốc
thăm do Thư ký Hội đồng thi hướng dẫn.
2. Nội dung thi trình bày Đề án với chủ đề "Đồng chí sẽ làm gì nếu được
bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển".
- Thành phần những người tham dự phần thi trình bày Đề án:
+ Các thành viên Hội đồng thi tuyển.
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+ Chủ tịch Hội đồng thi tuyển điều hành và quyết định việc đối tượng dự
thi phải trả lời câu hỏi chất vấn của những người tham dự, bảo đảm đúng yêu
cầu của chức danh thi tuyển và thời gian trả lời chất vấn của đối tượng dự thi.
- C ng bố kết quả: Hội đồng thi tuyển phải c ng bố c ng khai kết quả
điểm thi trình bày Đề án của những người dự tuyển ngay sau khi kết thúc việc tổ
chức thi trình bày đề án.
- Kh ng thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày đề án.
IX. XÁC ĐỊNH NGƢỜI TRÖNG TUYỂN VÀ BỔ NHIỆM NGƢỜI
TRÖNG TUYỂN
1. Sau khi có kết quả điểm thi trình bày Đề án, Thư ký Hội đồng thi lập
bảng điểm tổng thể bao gồm kết quả thi viết, thi thuyết trình Đề án báo cáo với
Hội đồng thi và cấp có thầm quyền bổ nhiệm cán bộ.
2. Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển, thảo luận về hồ sơ,
quá trình c ng tác, năng lực thực tiễn, ý thức trách nhiệm; lịch sử chính trị, thái
độ chính trị hiện nay và kết quả điểm thi của ứng viên có điểm trình bày Đề án
cao nhất trong số các ứng viên dự tuyển đạt 80 điểm trở lên. Chỉ đạo thực hiện
quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định. Tập thể lãnh đạo hoặc Ban Thường vụ
cấp ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm có thời hạn bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín
theo quy định về bổ nhiệm cán bộ.
3. Nếu có số phiếu bằng nhau thì người đứng đầu cấp có thẩm quyền bổ
nhiệm quyết định lựa chọn
X. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Trong quá trình tổ chức thi tuyển có ứng viên khiếu nại, tố cáo thì tùy
theo nội dung, tính chất vụ việc, đối tượng bị tố cáo, Hội đồng thi tuyển phân
c ng các thành viên Hội đồng giải quyết theo đúng quy định của Luật Khiếu nại,
tố cáo hiện hành.
XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao
- Đề nghị Cổng th ng tin điện tử tỉnh thông báo c ng khai việc thi
tuyển trong tháng 6/2022.
- Tham mưu Giám đốc Sở ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi
tuyển và Ban Giám sát kỳ thi trong tháng 6/2022.
- Tham mưu Hội đồng thi tuyển ban hành quyết định thành lập Ban thẩm
định, Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Tổ giúp việc theo quy định.
- Tiếp nhận hồ sơ dự thi trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày th ng
báo c ng khai việc thi tuyển.
- Hoàn chỉnh hồ sơ người trúng tuyển, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy
Sở xem xét trước khi trình Giám đốc Sở ra quyết định bổ nhiệm hoặc trình cơ
quan cấp trên ra quyết định bổ nhiệm.
- Phân c ng Kế toán Sở có trách nhiệm xây dựng kinh phí bảo đảm cho
việc tổ chức thi tuyển theo quy định.
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân c ng của Lãnh đạo Sở.
2. Hội đồng thi tuyển
- Chỉ đạo toàn bộ quá trình tổ chức thi tuyển.
- Ra quyết định thành lập Ban thẩm định, Tổ giúp việc, Ban ra đề thi, Ban
coi thi, Ban phách, Ban chấm thi;
- Th ng báo kết quả thi đến người dự thi;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi.
3. Tổ giúp việc
- Xây dựng kế hoạch chi tiết phân c ng cụ thể cho các thành viên Tổ giúp
việc, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt;
- Tổ chức phục vụ thi theo kế hoạch đã được phê duyệt;
- Đảm nhận các c ng việc hậu cần phục vụ cho kỳ thi;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng thi phân c ng.
4. Ban Giám sát, các ban của hội đồng thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo
quy định tại C ng văn số 5517/UBND-SNV ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU về thí điểm
thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
(sửa đổi, bổ sung).
5. Dự kiến thi viết kiến thức chung trong tháng 7/2022
6. Dự kiến thi trình bày Đề án trong tháng 8/2022
7. Các đơn vị có chức danh thi tuyển
- Có trách nhiệm cung cấp th ng tin chính xác, kịp thời cho người dự thi
theo quy định trong trường hợp người dự thi có nhu cầu tìm hiểu th ng tin tại
đơn vị mà người dự thi vào đơn vị đó.
- Cử cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thi tuyển tham gia
các Ban của Hội đồng thi tuyển, tổ giúp việc khi có yêu cầu và thực hiện các
nhiệm vụ khác theo sự phân c ng của Hội đồng thi tuyển.
8. Các đơn vị có ngƣời tham gia dự thi:
Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi làm các
thủ tục, chuẩn bị Đề án, tham gia dự thi đầy đủ.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Giám đốc sở;
- Các phòng chuyên m n thuộc Sở;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Lưu: VT,VP2

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Trung
Sở Văn hóa và Thể thao
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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PL - Tieu chuan thi tuyen LD

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
ĐĂNG KÝ THI TUYỂN NĂM 2022 CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SVHTT ngày / /2022 của Sở Văn hóa và Thể thao)
TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Sở Văn hóa và Thể thao
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

STT Vị trí thi tuyển

1

1

2

3

4

Số
Trình độ
lượng chuyên
môn

7

Giám đốc Bảo
tàng tỉnh

Phó Giám đốc
Bảo tàng tỉnh

Phó Đoàn Ca
múa nhạc

Phó Trưởng
phòng Xây dựng
Nếp sống văn hóa
và Gia đình

8

Ngành, Chuyên ngành

Trình độ
Lý luận
Chính trị

9

10

Trình độ
Quản lý nhà
nước theo
ngạch
11
Chứng chỉ
QLNN ngạch
chuyên viên
hoặc Chứng
chỉ bồi dưỡng
tiêu chuẩn
chức danh di
sản viên hạng
III
Chứng chỉ
QLNN ngạch
chuyên viên
hoặc Chứng
chỉ bồi dưỡng
tiêu chuẩn
chức danh di
sản viên hạng
III

Trình độ Tin học

12

Trình độ Ngoại ngữ

13

Mã
ngạch/Hạnh
Tiêu chuẩn
chức danh
chính trị
nghề nghiệp
hiện giữ
14

Độ tuổi

Yêu cầu khác Ghi chú

15

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn
kỹ năng sử dụng CNTT cơ
bản theo quy định tại Thông
tư số 03/2014/TT-BTTTT
ngày 11/3/2017 của Bộ
Thông tin truyền thông hoặc
tương đương

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc
2 theo khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam quy
định tại Thông tư số
01.003 hoặc
01/2014/TT-BGDĐT ngày tương đương
24/01/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo hoặc tương
đương

Đảm bảo
tiêu chuẩn
chính trị

Đảm bảo độ
Có 05 năm trở
tuổi bổ nhiệm
lên trong
phải đủ tuổi
ngành, lĩnh vực
công tác trọn
có liên quan
một nhiệm kỳ

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn
kỹ năng sử dụng CNTT cơ
bản theo quy định tại Thông
tư số 03/2014/TT-BTTTT
ngày 11/3/2017 của Bộ
Thông tin truyền thông hoặc
tương đương

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc
2 theo khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam quy
định tại Thông tư số
01.003 hoặc
01/2014/TT-BGDĐT ngày tương đương
24/01/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo hoặc tương
đương

Đảm bảo
tiêu chuẩn
chính trị

Đảm bảo độ
Có 05 năm trở
tuổi bổ nhiệm
lên trong
phải đủ tuổi
ngành, lĩnh vực
công tác trọn
có liên quan
một nhiệm kỳ

1

Trung cấp
Di sản văn hóa; Văn hóa;
lý luận
Bảo tồn- Bảo tàng; Lịch sử;
chính trị
Đại học
Quản lý công hoặc các
hoặc
trở lên chuyên ngành khác phù hợp
tương
với ngành, lĩnh vực công
đương trở
tác
lên

2

Trung cấp
Di sản văn hóa; Văn hóa;
lý luận
Bảo tồn- Bảo tàng; Lịch sử;
chính trị
Đại học
Quản lý công hoặc các
hoặc
trở lên chuyên ngành khác phù hợp
tương
với ngành, lĩnh vực công
đương trở
tác
lên

1

Nghệ thuật biểu diễn và
điện ảnh hoặc các chuyên
ngành khác phù hợp với
ngành, lĩnh vực công tác

Trung cấp
lý luận
chính trị
hoặc
tương
đương trở
lên

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn
Chứng chỉ
kỹ năng sử dụng CNTT cơ
QLNN ngạch bản theo quy định tại Thông
Chuyên viên tư số 03/2014/TT-BTTTT
hoặc tương
ngày 11/3/2017 của Bộ
đương trở lên Thông tin truyền thông hoặc
tương đương

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc
2 theo khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam quy
định tại Thông tư số
V.10.03.10
01/2014/TT-BGDĐT ngày
24/01/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo hoặc tương
đương

Đảm bảo
tiêu chuẩn
chính trị

Đảm bảo độ Có 05 năm trở
tuổi bổ nhiệm lên làm trong
phải đủ tuổi Ngành và lĩnh
công tác trọn
vực có liên
một nhiệm kỳ
quan

Văn hóa dân tộc thiểu số; Văn
hóa học hoặc các chuyên
ngành khác phù hợp với
ngành, lĩnh vực công tác

Trung cấp
lý luận
chính trị
hoặc
tương
đương trở
lên

Chứng chỉ tin học đạt chuẩn
Chứng chỉ
kỹ năng sử dụng CNTT cơ
QLNN ngạch bản theo quy định tại Thông
Chuyên viên tư số 03/2014/TT-BTTTT
hoặc tương
ngày 11/3/2017 của Bộ
đương trở lên Thông tin truyền thông hoặc
tương đương

Chứng chỉ ngoại ngữ bậc
2 theo khung năng lực
ngoại ngữ Việt Nam quy
định tại Thông tư số
01.003 hoặc
01/2014/TT-BGDĐT ngày tương đương
24/01/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo hoặc tương
đương

Đảm bảo
tiêu chuẩn
chính trị

Đảm bảo độ
Có 05 năm trở
tuổi bổ nhiệm
lên trong
phải đủ tuổi
ngành, lĩnh vực
công tác trọn
có liên quan
một nhiệm kỳ

1

Đại học
trở lên

Đại học
trở lên
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TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
STT Vị trí thi tuyển

1

7
Tổng cộng

Số
Trình độ
lượng chuyên
môn
8

Ngành, Chuyên ngành

Trình độ
Lý luận
Chính trị

Trình độ
Quản lý nhà
nước theo
ngạch

9

10

11

Trình độ Tin học

Trình độ Ngoại ngữ

12

13

05 chức danh thi tuyển

Mã
ngạch/Hạnh
Tiêu chuẩn
chức danh
chính trị
nghề nghiệp
hiện giữ
14

Độ tuổi

Yêu cầu khác Ghi chú

15

16

