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Dc 1p - Tir do - Htnh phuic
Ving Tàu, ngày

4/ tháng41 nám 2019

THÔNG BAO
Ye vic xét tuyn viên churc Ban Quãn 1 các khu du 1ch
thành phô Viing Tàu nám 2019
Can c1r Lut Viên chirc ngày 15 tháng 11 11am 2010;
Can cirNghj djnh so 29/2 0121ND-CP ngày 12 tháng 4 näm 2012 cüa
ChInh phü ye tuyên ditng, sir dung và quân 1 viên chüc và Nghi djnh
161/2018/ND-CP ngày 29 tháng 11 näm 2018 cüa ChInh phü ye süa dôi, bô
sung mOt so quy djnh ye tuyên dicing cong chc, viên chirc, nâng ngch cong
chirc, thang htng viên chüc và thirc hin chê d hçp dông mt so loai cong viêc
trong co quan hành chInh nhà nmc, dcm vj sr nghip cong lap;
Can c1r Thông tu s 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/20 12 cüa B tru&ng B
NOi vii huâng dan ye tuyên diing, k kêt hçp dông lam vic và den bU chi phi
dào tao, bôi duolTlg dôi vói viên chüc; Thông so 04/2015/TT-BNV ngày
31/8/2012 cüa B tru&ng B Ni vçi sira dôi bô sung Diêu 6 Thông tu so
15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2015 cüa B tru&ng B Ni v11; Thông tu so
16/2012/TT-BNV ngây 28 tháng 12 näm 2012 cüa B tru&ng B Ni vi ban
hành quy ché thi tuyên, xét tuyên viên chüc; Quy chê thi thang hang chCrc danh
nghê nghip dôi vi viên chüc và Ni quy k thi tuyên, thi thang hang chirc
danh nghê nghip dôi vth viên chirc;
Can cr Thông tu s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/ 2019 cüa B truô'ng B
Ni vi sira dôi, bô sung mt so quy djnh ye tuyên ding cOng chirc, viên chüc,
nâng ngch cOng chüc, thAng hang chüc danh nghê nghip viên chirc và thirc
hin chê d hqp dOng mt sO loai cOng vic trong co quan hành chInh nhà nuc,
don vj si,r nghip cOng lap;
Can cü Quyt djnh s 04/2014/QD-UBND ngày 24/01/2014 cüa UBNID
tinh Ba Rja - Vüng Tàu ye vic ban hành quy djnh thâm quyên tuyên diing, sir
diing và quân 1 viên chirc trong các co quan hành chInh, dun vj si,r nghip cong
1p thuc tinh Ba Rja - Vüng Tàu;
Can ciTr Quy& djnh s 387/QD-SNV ngày 03/10/20 19 cüa S& Nôi vçi tinh
Ba Rja - Vüng Tàu y vic phe duyt ké hoach tuyen dçing yjen chüc Ban Quãn
1 các khu du ljch thành phô Vüng Tàu nàm 2019;
Can c K hoach s 6403 /KR-UBND ngày4l tháng,1'( nam 2019 cüa
UBN]) thành phO Vüng Tàu ye vic to chüc xét tuyên yjen chüc Ban quãn 1
các khu du ljch thành phô Vüng Tàu näm 2019;
UBND thành ph VQng Tàu thông báo y yiêc xét tuyn yjên chüc Ban
Quân 1 các khu du ljch thàfih phô Vüng Tàu näm 2019, cu the nhu sau:
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1. S hrçrng viên chirc cn tuyn theo ttrng vj trI vic lam vã chfrc
danh ngh nghip ttro'ng frng: 08 (tam) chi tiêu, ciii the:
- Vj trI: Quân 1, kim tra hoat dng kinh doanh cüa t chüc, Ca nhân: 05
chi tiêu;
- Vj trI: Hành chInh - Tong hçip: 02 chi tiêu;
- Vi trI: K toán: 01 chi tiêu.
2. Diêu kin däng k dr tuyên viên chfrc:
Ngui däng k phâi có dü tiêu chun v ph.m cht, chuyên môn, näng 1irc
theo yêu câu cüa vj trI vic lam và chüc danh nghê nghip, có dü các diêu kin
däng k dir tuyên quy djnh tai Diêu 22 L4t Viên chüc, C%i the:
2.1. Ngu'&i có dü các diu kin sau day không phân b&t dan 45c, nam
nfr, thành phân xâ h5i, tIn ngu'ông, ton giáo du'çtc dáng k5 dr tuyên viên
chá'c:
- Co quc tch Vit Nam và Cu trü tti Vit Nam.
- Tilt dü 18 tui trà len.
- Co np &m (1hiu) dang k d tuyn theo dung quy djnh.
- Co l lich rö rang.
- Co van bang, chirng chi dào tao, chirng chi hành ngh hoc Co näng
khiu k5 näng phü hçip vói vj trI vic lam theo quy djnh tai diem 3 cilia Thông
báo nay.
- DU sire khOe d thirc hin Cong viC hoc nhim vii.

2.2. Nhfrng ngwô'i sau day không dü diu k4n dáng kj dr tuyn viên
chá'c:
- Mat näng 1irc hành vi dan sr hoc bj han chê näng lirc hành vi dan s11;
- Dang bj truy ciru trách nhim hInh s1r; dang chap hành bàn an, quyt
dinh v hInh sir cUa Tôa an; dang bj áp diing bin pháp xi:r 1 hành chInh dua vao
co s& chilta bnh, cci s& giáo diic, tru1ng giáo duOig.
- Bj cam tham dir xét tuyn theo quyt djnh cilia UBND thành ph Vüng
Tàu do cO hành vi gian 1.n trong d? tuyên.
3. Yen cu v tiên chun d6i vO'i tu'ng chti'c danh ngh nghip:
3.1. J' tn. Quãn lj, kiém Ira hoçzt d5ng kinh doank cüa tE chác, cá
nhân. Ghá'c danh nghê nghp: Can sr — ma sO 01.004
a) Co bang t& nghip cao dtng tr& len các ngành, chuyên ngành Lut,
Quân trj kinh doanh, Du ljch;
b) Co trInh d ngoi ngt bc 1 theo quy djnh tai Thông tu s 01/2014/TTBGDDT ngày 24 tháng 01 näm 2014 cilia B Giáo diic và Dào tao ban hành
Khung nãng lirc ngoai ngIt 6 bc dung cho Vit Nam hoac tuong duong;
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c) Co trInh d tin hc dat chun k5 näng sü diing cong ngh thông tin ca
bàn theo quy djnh tai Thông tu so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 näm
2014 cUa B Thông tin và Truyên thông hoc tisang duang.

3.2. Vj trI: Hành chInh — Tang h9p. Chá'c danh ngh nghip: Chuyên
viên — ma so 01.003
a) Co btng t& nghip dai h9c tr& len các ngành, chuyên ngành Hành
chinh, Lut; Cong ngh thông tin, Hài ducing h9c, Din, din tü.
b) Co trInh d ngoi ngir bc 2 theo quy djnh tai Thông tu s 01/2014/TTBGDDT ngày 24 tháng 01 nàm 2014 cüa B Giáo diic và Dào tao ban hành
khung näng 1irc ngoai ngü 6 bc dung cho Vit Nam hotc hotc tuo'ng duang;
c) Co trInh d tin h9c dat chun k5' näng sü diing cong ngh thông tin
cci bàn theo quy djnh tai Thông tu so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3
näm 2014 cüa B Thông tin và Truyên thông hoc tuang ducmg.

3.3. r/ trI: ui toán. Chá'c danh ngh nghip: K toán viên cao dáng —
mdsô: 06a.031
a) T& nghip cao ding tth len các ngành, chuyên ngành Tài ehinh —
toán, Kê toán, Ké toán — Tài chInh;
b) Co trInh d ngoi ngü btc 2 theo quy djnh tai Thông tu s 01/2014/TTBGDDT ngày 24 tháng 01 nàm 2014 cüa B Giáo diic và Dào tao ban hành
Khung näng 1irc ngoi ngü 6 bc dung cho Vit Nam hoc tucrng ducmg;
e) Co trinh d tin hc dat chun k5 näng sir dung cOng ngh thông tin e
bàn theo quy djnh tai Thông tu so 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 näm
2014 cüa Bi Thông tin và Truyên thông hotc tucing ducrng.

4. Ho so' dãng k dir tuyn:
a) Phiu däng k dir tuyn (theo mu quy djnh);
b) Bàn Sci yu 1 ljch ttr thut (theo mu quy djnh) có xác nhn cüa Co
quan có thâm quyên trong thyi han 06 tháng, tInh den ngày np ho so dii tuyên;
c) Bàn sao the van bang, chirng chi, và kt qua hc tp (bang dim) theo
yêu câu cUa vi trI dir tuyên, duçic cc quan có thâm quyên chirng thrc. Trix?ing
hçip có van bang do co sO' dào tao nuâc ngoài cap phài duqc cong ching djch
thut sang tiêng Vit.
* Di vôi thI sinh mói có gily chá'ng nhçmn tEt nghiçp 4im thôi (dii tot
nghiêp clang chiy cap bang) co the nôp glây chung nhân tot nghiêp do co so
dào tao có thm quyên cap dê tr tuyên. Dông thôi phài cam kêt bO sung bang tOt
nghip trong thO'i gian chm nht là 01 tháng sau khi có kêt qua trüng tuyên.
TruO'ng hçp không bO sung duçic bang tot nghip trong thO'i gian quy djnh thI
UBND thành phó Vüng Tàu së hüy bO kt qua tuyên diing.
d) Giy chimg then sirc khOe cOn giá trj s1r dçing (trong vông 12 tháng k
tü ngày cp giy chüng nhtn) do co quan y tê du diêu kin duqc khám sue khOe
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chüng nhn theo dung quy djnh tti Thông tu si 14/2013/TT-BYT ngày
06/05/20 13 cüa B Y té ye vic hithng dan khám sirc khôe;
e) Giy chüng nhn thuc di tuçmg ixu tiên trong truyn d%lng viên chirc
(nu co) duc Ca quan, to chüc có thâm quyên chimg thirc;
1) 02 ânh ci 3x4, ghi rö h9 ten và ngày tháng näm sinh phIa sau ãnh;
g) 04 phong bI Co dan tern, ghi rO h ten và dja chi ngu1i nhn; dja chi
Email, so din thoai cüa ngui tham gia dir tuyen.
5. Ni dung xét tuyên và hlnh thu'c xét tuyn: thirc hin theo 02 vOng
nhu sau:
- VOng 1: Kim tra diu kin, tiêu chun cüa nguii dir tuyn däng k ti
Phiu dang k dir tuyên theo yêu câu cüa vj trI vic lam, nêu phü hqp thI ngthi
dir tuyn ducic tham dir vOng 2.
- Vông 2: Kim tra, sat hch thông qua hInh thüc phOng vAn.
6. Xác d!nh ngtrô'i trñng tuyn trong k xét tuyn viên chu'c
6.1. Ngwiii tráng tuyn trong kj' xét tuyn viên chá'cphdi có ctü các diu
kin sau:
a) Co kt qua dim phOng vAn dit tir 50 dim tr1 len;
b) Co s6 dim vOng 2 cong vói dim ixu tiên quy djnh cao han lAy theo
thir t1r tiir cao xuông thâp trong phm vi chi tiêu duçic tuyên ding cüa tfrng vj trI
vic lam.
* IEJi tu'çrng và dim wu tiên trong tuyn ding viên chá'c:
- Anh hung Li7rc luqng vu trang, Anh hung Lao dng, thuang binh, ngithi
huing chInh sách nhu thuan binh, thuang binh lOai B: duqc cong 7,5 diem vào
kêt qua diem thi tai vông 2;
- Ngui dan tc thiu s& sT quan quân di, sT quan cOng an, quân nhân
chuyên nghip, nguñ lam cOng tác co yêu chuyên ngành, con lit si, con thuang
binh, con bnh binh, con cüa ngu?i hu&ng chInh sách nhu thuang binh, con cüa
thuang binh loai B, con cüa ngui hot dng cách mtng truâc tong khâi nghTa
(tü ngày 19 tháng 8 nàm 1945 trâ ye truó'c), con dé cüa nguii hoat dng kháng
chien bj nhiem chat dc hóa hçc, con Anh hung Lirc lung vU trang, con Anh
hUng Lao dng: duc cong 5 diem vao kêt qua diem thi ti vông 2;
- Nguôi hoàn thành nghTa v11 quân sr, nghia vi phiic vi có thôi hn trong
hrc luçmg cOng an nhân dan, di vien thanh nien xung phong, di vin trI thUc tré
tInh nguyen tham gia phát triên nông thOn, mien nUi tU dU 24 tháng tth len dã
hoàn thành nhim v1i: duqc cong 2,5 diem yào kêt qua diem thi ti vOng 2.
* Lwu i: Trwông h1p ngw?ti dr liii tuyen viên chá'c thu3c nhhu din wu
tiên quy djnh 4ii khoán 3 Diêu nay thI chi dwrc c3ng diem wu tiên cao nhtt
vào kêt qua diem thi 4ii yang 2.
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6.2. Tru?mg hçp có tü 02 ngui trâ len có k& qua dim phóng vn hoc
thrc hành cong vói diem ixu tiên (nêu co) bang nhau chi tiêu cuôi cüng can
tuyên diing thI nguii có kêt qua diem phông van hoc thirc hành vông 2 cao hon
là ngithi trüng tuyên; nêu van không xác djnh d'irçc thI ngmYi dirng dâu co quan,
dcm vj có thâm quyên tuyên dung viên churc quyêt djnh ngithi trüng tuyên.
6.3. Nguèi không trüng tuyn trong kS' xét tuyn viên chirc nay, kkiông
dugc báo 1uu kêt qua xét tuyên cho các ki xét tuyên lan sau.
A

..

.

..,

7. Lç phi dir tuyen: dir hen thu 5Q0.000 dong/nguoi (nam tram ngan
dóng) (chi thu 1 phi xét tuyên dôi vâi các tru?mg hçip thi sinh dü diêu kin, tiêu
chuân tham gia xét tuyên).
* Thô'i gian thu 1 phi dir tuyn: Sau khi cong b danh sách thi sinh dü
diêu kin, tiêu chuân tham gia vông 2. Hi dông xét tuyên së có thông báo ci
the cho thi sinh.
8. Thôi gian, dja diem phát hành, nhn h sr dãng k dir tuyn:
- Thii gian phát hành và then h so d1r tuyn: Tü ngày 12/11/2019 dn
hêt ngày 11/12/2019 — Phát hành và nh.n ho so trong gii hành chInh, vào các
ngày trong tuân (tth ngày Thir 7, Chü NIht).
- Dja dim phát hành và nh.n h so: Phông Ni vi thành ph VUng Tàu
(Dja chi: 87 L Thuông Kit, phuing 1, thành phô VUng Tàu. Din thoi:
0254.3512245).
Trong qua trInh 1p h so dang k dci tuyn nu có vn d gI vuó'ng mc
can giâi thich, hurng dan them dê nghj nguii däng k dci tuyên lien he Phông
Ni vi thành phô VUng Tàu, dja chi: 89 L Thuing Kit, phiz&ng 1, thành phô
Vünglàu. Dinthoai: 0254.3512245.
UBND thành ph Vüng Tàu yêu cu Tnx&ng phông Ni viii, Giám dc
Ban Quãn 1 các khu du ljch, Thu trithng các don vj 51r nghip, Chü tjch UBND
các phumg, xã thuc UBND thành phô Vüng Tàu khi nhn dugc Thông báo nay
phài photocopy ra giây khô hrn (A3) niêm yet cOng khai tai trii s co quan, don
vi mInh./.
(Kern theo bang nhu cáu xét tuye'n)./d'
Noinhân:
- S Nôi vu tinh BR-VT;
- TTr. Thành üy VT;
- Chü tjch, các PCT UBND TPVT;
- UBND các huyn, TP thuc tinh BR-VT
- Van phông HDND&UBND; Phông NV, TC-KH;
- Các dan vj sr nghip thuOc UBND TPVT;
- UBND 17 phithng, xa thuc TPVT
- Báo BR - VT; Website thành pho;
- Luu: VT, TH.

HU TC

—

Nguyen Lap
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CONG HOA XA HO! CHU NGHL4 VIT NAM
Dc Ip - Tu do - Hanh phüc
NHU CAU XET TUYEN VIEN CHU BAN QUAN LY CAC KHU DU L!CH THANH PHO VUNG TAU NAM 2019
(Kern theo Thông báo sa6/1.O/f/TB-UBND ngày/f
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Quãn 1, kim tra ho?t dng
kinh doanh cUat cht'rc, eh
nhhn

2

Hhnh chinh — Tng hçrp

S Iwçrng
tuyndyng
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Chic danh ngh nghip
M ngch

Yêu cu v trinh d chuyên mon
TrInh d

01.004

Can su

Cao dãng

01.003

Chuyén viên

0a1 hQc

2
01.003

3

Ten

K6 toán

I

T6ngcng
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06a.03 I

Chuyên viCn

K toán viên
cao ding

df /2019 côa UBND thànhphó' VOng Tàu)

Dai hc

Cao ding

Yêu cu ngoi ngu

Yêu cu v tin hçc

Chuyên ngành

Lust, Quhn tn kinh doanh, Du
ljch

Hinh thirc tuyn
ding

Bc 1 theo quy djnh tai Thông tir s6
01/2014/TT-BGDDT ngày 24 thang
01 nãm 2014 cüa B Giáo dic va
Dáo tao ban hành Khung nang lire
ngoai ng 6 bc dung cho Vit Nam
ho.c tuong &fflng

Bc 2 theo quy djnh tai Thông tir so Trinh d tin hoc dat chuAn k5'
01/2014/TT-BGDDT ngày 24 thang näng sü ding cong ngh thông
01 nAm 2014 cOa BO Giáo diie Va
tin ccr ban theo quy djnh tai
Dâ.o tao ban hOnh Khung nang 1rc Thông ttr s 03/2014/TT-B IT! T
COng ngh thông tin, Hái ducrng ngoai ngtt 6 bc dOng cho Vit Nam
hoac twrng throng
hoc tuong throng
hoe; diên, diên t11
Hành chInh, Lust

Xét tuyn

Bc 2 theo quy djnh tai Thông Ur S6
01/20141TT-BGDDT ngày 24 thang
Thi chinh - K toán, K toán, K6 01 nãm 2014 eOa Bô Giáo dc và
DOo tao ban hành Khung nang li,rc
toOn - Tài chInh
ngoai ngtt 6 bc dOng cho Vit Nam
hoac tuollg throng

D61 vfriyêu cdu v trinh tt3 cüa chi-c danh ngJu ngh ?p viên chác:
- Chuyên nghnh hhnh chInh: ma ngach chuyCn viên (M so: 01.003) vO can sir (Ma s6: 01.004) tkrc hin theo quy djnh tai Thông hi 04/VBHN-BNV nghy 09/11/2017 cUa Bô Ni vu quy djnh chirc danh, ma so va tiêu
chun nghip vij chuy6n mon cac ngach cong chcrc chuyOn ngành hành chInh.
- Chuyên nganh ké toãn: m1 ngach k tohn viOn cao dâng(Ma s6: 06a.031) thirc hian theo quy djnh tai Thông tsr 09/2010/Tr-BNV ngay 11/9/2010 ban hhnh tiOu chu6n nghip vi các ngach cong cht'rc chuyOn ngành K6
toãn, Thu& Hãi quan, Dsr trtt.,,4(__

