
SỞ TÀI NGUYÊNVÀ MÔI TRƯỜNG 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

VIÊN CHỨC THEO KẾT LUẬN                       

SỐ 71-KL/TW & HƯỚNG DẪN                           

SỐ 2695/HD-BNV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /KH-HĐKTSH Bắc Kạn, ngày         tháng 12 năm 2020 
  

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, sát hạch viên chức theo Kết luận số 71/KL/TW                                               

và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV 

 

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 15/4/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, 

công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Công văn số 7689/UBND-NCPC ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về  

phương án xử lý 18 trường hợp không thu hồi quyết định và các trường hợp bổ sung 

của các cơ quan, đơn vị trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết 

luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2695/HD-BNV; 

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-STNMT ngày 25/12/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức 

theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/12/2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên 

chức theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV; 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng 

dẫn số 2965/HD-BNV (sau đây gọi tắt là Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức) xây 

dựng kế hoạch của Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Nhằm đảm bảo tuyển chọn được người có trình độ, năng lực phù hợp với vị 

trí việc làm. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=24/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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2. Yêu cầu: 

 Việc tổ chức kiểm tra sát hạch viên chức phải đảm bảo khách quan, công 

bằng, chất lượng và đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

1. Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch viên chức: 

1.1. Nội dung kiểm tra, sát hạch:  

- Kiến thức chung về viên chức; 

- Kiến thức chuyên ngành liên quan đến Luật chuyên ngành, các nghị định 

của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan đến ngành Đất 

đai. 

- Năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm. 

1.2. Hình thức sát hạch: 

- Sát hạch bằng hình thức phỏng vấn; 

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch tổ chức phỏng vấn thí sinh theo câu hỏi của đề 

phỏng vấn.   

2. Tổ chức kiểm tra, sát hạch: 

2.1. Đề phỏng vấn: 

- Đề phỏng vấn (gồm các câu hỏi có nội dung theo tài liệu đã cung cấp cho 

thí sinh dự thi). Nội dung đề phỏng vấn bảo đảm tính chính xác, khoa học, lời văn, 

câu chữ rõ ràng, đánh giá toàn diện năng lực, khả năng của người dự thi; phải phù 

hợp với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí dự thi; 

mỗi đề phỏng vấn phải có đáp án và thang điểm chi tiết theo thang điểm 100 (chi 

tiết đến 5 điểm), tổng điểm của 01 đề là 100 điểm. 

- Kết cấu đề phỏng vấn phải bảo đảm tính hợp lý. Đề phỏng vấn phải được 

đóng trong phong bì, niêm phong và bảo quản theo chế độ tài liệu “Mật”; việc giao 

nhận, mở đề phỏng vấn đều phải lập biên bản theo quy định (có sự chứng kiến của 

các thành phần liên quan). 

- Số lượng đề phỏng vấn 04 đề để bảo đảm có số dư so với số lượng thí sinh 

dự thi để thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên. 

2.2. Về tổ chức phỏng vấn: 

Cách thức phỏng vấn: Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức gọi thí sinh vào 

phòng phỏng vấn, cho bốc thăm ngẫu nhiên 01 đề, người dự thi chuẩn bị và sau đó 

trả lời theo cầu hỏi của đề. Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối 

đa 30 phút (tối đa 15 phút chuẩn bị và tối đa 15 phút trả lời). 

2.3. Cách chấm điểm phỏng vấn: 

- Khi chấm điểm phỏng vấn, các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm 

điểm. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia chấm 

phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn chênh lệch nhau từ 5 điểm 

trở lên đến dưới 10 điểm thì trao đổi lại với các thành viên tham gia chấm phỏng 

vấn sau đó quyết định điểm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng 

vấn chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì báo cáo để Chủ tịch Hội đồng tổ chức 
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đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn sau đó quyết định điểm 

phỏng vấn. 

- Kết quả chấm phỏng vấn phải được tổng hợp vào bảng kết quả chung có 

chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và bàn giao kết quả phỏng vấn thí sinh 

dự xét tuyển cho Thành viên kiêm thư ký Hội đồng. Thành viên kiêm thư ký Hội 

đồng có trách nhiệm tổng hợp kết quả và báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát 

hạch viên chức. 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch: 

3.1. Thời gian kiểm tra, sát hạch: 09h00, ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

3.2. Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Hội trường tầng 2, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Kạn, tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng kiểm tra, sát hạch: 

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức và các quy định pháp luật hiện hành (Có biểu chi tiết kèm theo). 

2. Văn phòng Sở:  

- Là thường trực giúp việc cho Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức theo 

Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV, kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

 - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ kỳ kiểm tra, sát hạch viên chức 

theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV bảo đảm theo đúng 

quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức theo Kết 

luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- Ban Giám sát; 

- Các thành viên Hội đồng (thực hiện); 

- Các phòng, đơn vị (để biết); 

Gửi bản giấy: 
- Lưu: VT, HSKTSH (Hạnh 03b). 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Q. GIÁM ĐỐC 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Hoàng Thanh Oai 
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PHỤ LỤC 1 

NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN  

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH VIÊN CHỨC THEO KẾT LUẬN SỐ 71-KL/TW VÀ HƯỚNG DẪN            

SỐ 2965-HD/BNV 

(Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-HĐ ngày        /     /2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức theo Kết luận số 

71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965-HD/BNV) 

TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

1 Hoàng Thanh Oai 
Quyền Giám đốc Sở - 

Chủ tịch Hội đồng KTSH 

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

bảo đảm đúng quy định; 

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng kiểm tra, sát hạch; 

- Tổ chức việc xây dựng đề phỏng vấn, lựa chọn đề phỏng vấn, bảo quản, lưu giữ 

đề và đáp án theo đúng quy định; bảo đảm bí mật đề và đáp án theo chế độ tài liệu 

mật; 

- Tổ chức việc phỏng vấn theo quy định; 

- Báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, 

thẩm định kết quả kiểm tra, sát hạch; 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch. 

2 Ngô Văn Viện 
Phó Giám đốc Sở - Phó 

Chủ tịch Hội đồng KTSH  

- Giúp Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch điều hành hoạt động của Hội đồng 

kiểm tra, sát hạch và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng theo sự phân 

công của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch như sau: 

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: In tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng kiểm tra, sát 
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TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

hạch; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ kiểm tra, sát hạch; 

- Tham gia chỉ đạo ra đề và phỏng vấn theo đúng quy định; 

- Báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch quyết định các vấn đề phát sinh; 

- Giúp Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch nhận đề phỏng vấn, đáp án từ bộ phận 

làm đề và giao đề, đáp án cho bộ phận phỏng vấn và chịu trách nhiệm lưu giữ đề 

phỏng vấn, đáp án theo đúng quy định; 

- Điều hành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức phỏng vấn; 

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch phân công. 

3 Bế Đức Dương 
Chánh Văn phòng Sở - 

Ủy viên Hội đồng KTSH 

- Giúp Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch kiểm soát tài liệu ôn cho thí sinh,  

kiểm soát danh sách trích ngang của thí sinh tham gia dự tuyển; 

- Tham gia việc ra đề, phỏng vấn (nếu được phân công);  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch phân công. 

4 Nông Ngọc Duyên 
Trưởng phòng Đất đai - 

Ủy viên Hội đồng KTSH 

- Giúp Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch kiểm soát tài liệu ôn cho thí sinh,  

kiểm soát danh sách trích ngang của thí sinh tham dự tuyển; 

- Tham gia việc ra đề, phỏng vấn (nếu được phân công);  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch phân công. 

5 Nguyễn Đình Lai 

Giám đốc Văn phòng 

Đăng ký đất đai - Ủy viên 

Hội đồng KTSH 

- Giúp Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch kiểm soát tài liệu ôn cho thí sinh,  

kiểm soát danh sách trích ngang của thí sinh tham dự tuyển; 
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TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

- Tham gia việc ra đề, phỏng vấn (nếu được phân công);  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch phân công. 

6 Mã Thị Hà 

Phó Giám đốc Văn phòng 

Đăng ký đất đai - Ủy viên 

Hội đồng KTSH 

- Giúp Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch kiểm soát tài liệu ôn cho thí sinh,  

kiểm soát danh sách trích ngang của thí sinh tham dự tuyển; 

- Tham gia việc ra đề, phỏng vấn (nếu được phân công);  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra, sát hạch phân công. 

7 Phạm Hồng Hạnh 

Chuyên viên Vă phòng 

Sở - Ủy viên kiêm thư ký 

Hội đồng KTSH 

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng kiểm tra, sát hạch và ghi 

biên bản các cuộc họp của Hội đồng kiểm tra, sát hạch; 

- Tổng hợp và chuẩn bị các tài liệu để hướng dẫn ôn tập cho thí sinh; 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất (địa điểm, trang thiết bị…) phục vụ kỳ kiểm tra, sát hạch; 

- Nhận và kiểm tra niêm phong đề phỏng vấn, đáp án và bàn giao đề phỏng vấn, 

đáp án cho thành viên Hội đồng thực hiện phỏng vấn. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả sát hạch với Hội đồng Kiểm tra, sát hạch, kịp thời báo 

cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch để báo cáo người đứng đầu cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, quyết định; 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng giao. 
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LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH  

(Kèm theo Kế hoạch số:        KH-HĐ ngày      /     /2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức theo Kết luận số 

71-KL/TW và Hướng dẫn số 1965-HD/BNV) 

 
 

TT Nội dung Thời gian thực hiện Đơn vị/người thực hiện Địa điểm 

1 Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

 

Ngày 25/12/2020 

 

Chủ tịch và Thành viên Hội đồng 

Tại Hội 

trường tầng 

2, Sở TNMT 

2 
Thông báo cho thí sinh dự thi về thời gian, địa điểm thi 

sát hạch, tài liệu ôn tập  

 

Ngày 26/12/2020 

 

- Thư ký Hội đồng ban hành Thông báo để 

gửi tới thí sinh dự thi 
 

3 Ban hành Kế hoạch kiểm tra, sát hạch của Hội đồng  

 

Ngày 28/12/2020 

 

Thư ký Hội đồng dự thảo văn bản trình Chủ 

tịch Hội đồng ký ban hành 
 

4 

Thông báo phân công thành viên ra đề, phỏng vấn (xây 

dựng câu hỏi, đáp án, lựa chọn đề, bảo quản, lưu giữ đề 

theo quy định; bảo đảm bí mật đề phỏng vấn theo chế độ 

tài liệu mật) 

 

Ngày 28/12/2020 

 

Thư ký Hội đồng dự thảo văn bản trình Chủ 

tịch Hội đồng ký ban hành 
 

5 
Nộp bộ đề, đáp án đã được niêm phong về Hội đồng kiểm 

tra, sát hạch 

Ngày 31/12/2020 

 

- Thành viên Hội đồng; 

- Bộ phận giám sát, bảo vệ 

Tại Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

6 
Niêm yết danh sách thí sinh tham dự kỳ kiểm tra, sát 

hạch 

 

Ngày 30/12/2020 

 

 

Thành viên hội đồng 

 

Tại Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 
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7 Tổ chức phỏng vấn  

 

Ngày 31/12/2020 

 

- Thành viên Hội đồng; 

- Ban Giám sát kỳ sát hạch; 

- Thư ký Hội đồng. 

Tại Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

8 
Tổng hợp kết quả kiểm tra, sát hạch, báo cáo Chủ tịch 

Hội đồng 

 

Ngày 31/12/2020 

 

 

Thư ký Hội đồng. 

 

 

9 Họp Hội đồng nghe báo cáo kết quả  kiểm tra, sát hạch  

 

Ngày 31/12/2020 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng và các Thành viên; 

- Giám sát thi. 

 

Tại Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

10 Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch  

 

Ngày 31/12/2020 

 

Thư ký dự thảo văn bản trình Chủ tịch Hội 

đồng ký ban hành văn bản thông báo. 
 

11 
Ban hành Quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra, sát 

hạch  

 

Ngày 05/01/2020 

 

Thư ký dự thảo văn bản trình Chủ tịch Hội 

đồng ký ban hành Quyết định phê duyệt kết 

quả kiểm tra, sát hạch 

 

12 Ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức  

 

Ngày 08/01/2020 

 

Thư ký Hội đồng  

13 Bàn giao tài liệu cho Sở Ngày 09/01/2020 Sở Nội vụ  
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