TỈNH ỦY LÀO CAI
HĐ KIÊM TRA, SÁT HẠCH

ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM

*

Lào Cai, ngày 28 tháng 02 năm 2019
Số 04-TB/HĐ

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch công chức, viên chức không qua thi
tuyển đợt n năm 2018

- Căn cứ Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 14/9/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về tuyển
dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Lào Cai năm 2018;
- Căn cứ Quyết định số 1007-QĐATU ngày 23/11/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về
việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức, viên chức vào làm việc tại các
cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội
tính Lào Cai năm 2018;
Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức, viên chức không qua thi tuyển đợt II
năm 2018 (gọi tắt là Hội đồng) thông báo:
1. Nội dung sát hạch

a) Đối với vị trí công chức
- Kiến thức chung:
+ Luật Công chức năm 2008.
+ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về việc quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
+ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ
luật đối với công chức.
- Kiến thức chuyên ngành: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan,
đơn vị đăng ký dự tuyển.
- Các hiểu biết về vị trí đăng ký dự tuyển.

b) Đổi với vị trí viên chức
- Kiến thức chung:
+ Luật Viên chức năm 2010.
+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức.
+ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định xử
lý, kỷ luật viên chức và trách nhiệm bôi thường, hoàn trả của viên chức.
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- Kiến thức chuyên ngành: Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan,
đơn vị đăng ký dự tuyển.
- Các hiểu biết về vị trí đăng ký dự tuyển.
2. Hình thức sát hạch
Phỏng vấn (Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối đa là 30
phút).
3. Cách tính điểm sát hạch
Điểm sát hạch được tính theo thang điếm 100, trong đó:
a) Điểm hiểu biết về kiến thức chung: 20 điểm.
b) Điểm hiểu biết về kiến thức chuyên ngành: 30 điểm.
c) Điểm hiểu biết về vị trí đáng ký dự tuyển: 50 điểm (điểm bình quân của
các thành viên Hội đồng).
4. Xác định người trúng tuyển
a) Người được xác định trúng tuyển phải có hồ sơ đạt theo quy định, có
điểm sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Xác đinh người trúng tuyển có số điểm sát hạch từ cao xuống đến hết chỉ
tiêu tuyển dụng của vị trí dự tuyển.
Trường hợp có từ 02 thí sinh trở lên có kết quả điểm sát hạch bằng nhau thì
xác định thí sinh trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân
chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương
binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của
người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945
trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,
con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong
lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ
tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn
thành nhiệm vụ.
5. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Dự kiến 08 giờ ngày 15/3/2019 ( Nếu có thay đổi thời gian, Hội
đồng sẽ thông tin đến các thí sinh trước 01 ngày)
- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh, Tổ 12, đường Phùng Chí Kiên, phường
Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
6. Đối tượng tham gia kiểm tra, sát hạch (có danh sách kèm theo). Các
trường hợp đã qua thẩm định hồ sơ không phải kiểm tra, sát hạch đợt II năm 2018,
Hội đồng sẽ thực hiện quy trình tuyển dụng theo các quy định hiện hành.
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7.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh chuẩn bị các
điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ sát hạch.
Các thí sinh thiếu nội dung về hồ sơ, hoàn thiện trước ngày 08/3/2019.
Đề nghị thí sinh được triệu tập để sát hạch có mặt đúng thời gian, địa điểm,
các trường hợp không có mặt tại thời điểm sát hạch nêu trên coi như không có nhu
cầu tuyển dụng./.
Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy, ^
- Các đ/c ủ y viên Hội đồng,
- Trường Chính trị tỉnh,
- Các cơ quan,đơn vị có thTsinh dự tuyển,
- Các thí sinh có tên trong danh sách,
- Báo Lào Cai (đăng tải ữên Báo điện tò),
- Cồng thông tin điện tử: Tỉnh ủy, Ban Tổ chức

PHÓ

TRƯỞNG BAN
kiêm
HƯỜNG TRựC

Tỉnh ủy,
- Lưu Hồ sơ Hội đồng (Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Đặng Phi Vân

DANH SÁCH
Thí sinh được triệu tập để kiểm tra, sát hạch không qua thi tuyển đợt II năm 2018
(kèm theo Thông báo sổ 04-TB/HĐ ngày 28/02/2019 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Tên cơ quan, dơn vị/ vị trí tuyển dụng
I

1

Chuyên viên Nội chính

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

1

Chuvên viên Quản lý phát triển
nguồn nhân lực

1

Họ và tên

Ngày,
tháng, năm
sinh

Nừ

Dân
tộc

Trình
độ

Chuyên ngành đào tạo

Ghi chú

Tày

Thạc
sỹ

Quản lý đất đai

Thiếu quyết định tuyển dụng; thiếu lý lịch tư pháp; thiếu
nhận xét, đánh giá cùa cơ quan quản lý 5 năm gần ntyật ị

s

Ban Nội chính Tinh ủy

n

III

TT

Nữ

1

Đỗ Thị Bích Nguyệt

26/07/1977

2

Nguyễn Duy Khánh

02/04/1985

Kinh

Thạc
sỹ

Quản trị kinh doanh

3

Tạ Văn Sao

14/09/1977

Kinh

Đại
học

Kỹ thuật xây dựng công
trình; công nghệ kỹ
thuật hóa học

1

Phạm Trường Minh

27/06/1978

Kinh

Thạc
sỹ

Lịch sử

2

Trần Huyền Trang

11/09/1991

Nữ

Kinh

Đại
học

Kinh tế

1

Vũ Thi Thanh Huệ

30/04/1989

Nữ

Kinh

Đại
học

Xuất bản

2

Trương Thị Kim Thoa

05/10/1984

Nữ

Kinh

Đại
học

Báo chí

3

Phạm Thanh Khánh

16/06/1982

Kinh

Đại
học

Báo ảnh

4

Nguyễn Đức Toàn

25/09/1986

Kinh

Đại
học

Báo chí

5

Trịnh Phương Thảo

18/06/1990

Kinh

Đại
học

Báo chí

6

Nguyễn Tất Đạt

22/09/1981

Kinh

Đại
học

Báo chí

7

Phạm Quỳnh Trang

20/02/1992

Kinh

Đại
học

Phát thanh

Báo Lào Cai

Phóng viên

Nữ

Nữ

V

ị\i

Thiếu quyết định tuyển dụng; thiếu lý lịch tư pháp; thicỉ\J
nhận xét, đánh giá của cơ quan quản lý 5 năm gần nhất ^

5

Thí sinh không đủ điều kiện đê Mệtn trạ, sá£ Ịiạch|không qua thỉ tuyên (lọt II năm 2018
(kèm theo Thông báo sổ

Tên cơ quan, đơn vị/ vị trí tuyển dụng

I

1

1

ra
1

X

y\> //

TT

Họ và tên

tháng, năm
sinh

Nữ

Dân
tộc

Trình
độ

Chuyên ngành đào tạo

Lý do không dù điều kiện

1

Nguyễn Thị Kiều Thanh

19/06/1988

Nữ

Kinh

Thạc
sỹ

Kinh tế chính trị

Không đủ điều kiện, do chưa đù thời
gian hợp đồng từ 36 tháng trở lên
(Hội đồng sơ tuyển đã loại)

Giáy

Đại
học

Báo chí

Không đủ điều kiện, do không có 10
tác phẩm có xác nhận của cơ quan
có thẩm quyền (Hội đồng sơ tuyển
đã loại)

Kinh

Đại
học

Giáo dục Mầm Non

Không đủ điều kiện, do chưa dù 60
tháng trở lên làm công việc yêu cầu trinh
độ đại học (Điều 10, Thông tư số
13/2010/TT-BNV)

Kinh

Đại
học

Hành chính học

Không đủ điều kiện, do chuyên ngành
không đúng theo yêu cầu vị trí tuyển
dụng

Tu dí

Đại
học

Giáo dục Tiểu học

Không đủ điều kiện do chưa dủ 60
tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình
độ đại học (Điều 10, Thông tư số
13/2010/TT-BNV)

Kinh

Đại
học

kế toán

Không đủ điều kiện do chưa đủ 60
tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình
độ đại học (Điều 10, Thông tư số
13/2010/TT-BNV)

Báo Lào Cai

Phóng viên
2

n

04-Tợ/fTĐ ngày 28/02X2019 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch)

Hoàng Thị Trường

12/09/1985

Nữ

Huyện ủy Bắc Hà

Chuyên viên Công tác dân vận

1

Chu Thị Mơ

14/02/1987

1

Lê Văn Hùng

23/04/1979

Nữ

Huyện ủy Mường Khương
Chuyên viên công tác Hội Nông dân

2

Chuyên viên công tác phụ nữ

1

Lồ Thị Thền

08/11/1977

3

Chuyên viên công tác Mặt trận

1

Phan Trung Sơn

21/12/1990

Nữ

{¡ộpMmềkàữ.
Hồ sơ qua thẩm đinh

)hái kiem-thi, sát hạch đợt II năm 2018

(kèm theo Thông báo so 04-A

Ịày ^28/0/2^2(119 của Hôi đồng kiểm tra, sát hach
' V !.►

TT

Tên cơ quan, đơn vị/ vị trí tuyển
dụng

I

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1

Chuyên viên Lý luân chính trị và
lịch sử đảng

n

TT

Họ và tên

Ngày,
tháng, năm
sinh

Nữ

Dân tộc

Trình
độ

Chuyên ngành

Ghi chú

1

Đỗ Thị Thu Hiền

03/07/1981

Nữ

Kinh

Thạc sỹ

Văn hóa học

Đủ điều kiện tuyển dụng

2

Vũ Thị Mai Lý

31/01/1983

Nữ

Kinh

Đại học

Triết học

3

Giàng A Hải

08/10/1990

Mông

Đại học

Quản lý Văn hóa

Không đù điều kiện, Lý lịch không có xác
nhân của cơ quan quản lý
Không đủ điều kiện, Không có bằng Trung
cấp LLCT theo yêu cầu

Huyện ủy Bắc Hà

1

Chuyên viên Công tác dân vận

1

Chu Thị Mơ

14/02/1987

Nữ

Kinh

Đại học

Giáo dục Mầm Non

Không đủ điều kiện, do chưa đủ 60 tháng
trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đại
học (Điều 10, Thông tu số 13/2010/TTBNV)

2

Chuyên viên Công tác Mặt trận

1

Vàng Thị Phà

07/10/1985

Nữ

Mông

Đại học

Lâm nghiệp

Đủ điều kiện tuyển dụng

3

Chuyên viên Công tác Hội phụ nữ

1

Nguyên Thị Ngọc
Loan

14/10/1977

Nữ

Kinh

Đại học

kế toán

Đủ điều kiện tuyển dụng

1

Trần Trung Toàn

06/06/1993

Kinh

hạng B2

Đủ điều kiện tuyển dụng

2

Nông Văn Cường

07/10/1987

Nùng

hạng c

Đủ điều kiện tuyển dụng

ra
1

Huyện ủy Mường Khương

Nhân viên Lái xe cơ quan

2

Kiểm tra viên công tác Kiểm tra,
giảm sát và thi hành kỷ luật Đảng

1

Cao Xuân Bắc

25/11/1982

Kinh

Đại học

Quản lý đất đai

Đủ điều kiện tuyển dụng

3

Giảng viên

1

Nông Văn Dũng

07/05/1989

Giáy

Đại học

Lịch sử

Đủ điều kiện tuyển dụng

IV

Huyện ủy Bảo Thắng
1

Lê Thị Lý

14/09/1981

Kinh

Đại học

Nông học

Đủ điều kiện tuyển dụng

1

Chuyên viên Một trận Tổ quốc
huyện

