
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

        Hồng Lĩnh, ngày       tháng 01 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi nội dung Quy chế tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn 

hóa - Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh (đã được ban hành tại Quyết định số 

2452/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thị xã) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

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; Thông tư số 03/2019/TT-BNV 

ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch 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; Thông tư liên tịch số 

06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hóa thể thao du lịch 

và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành văn hóa cơ sở; 

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thị xã 

về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông thị xã; 

Xét đề nghị của Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức tại Trung 

tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã tại Văn bản số 04/HĐXT ngày 07/01/2021 và 

đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại Quy chế tuyển dụng viên chức tại 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã: 

1. Sửa đổi nội dung tại Khoản 2 Điều 9 của Quy chế tuyển dụng: 

Từ nội dung:  

- Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức về: Quản lý Nhà nước và các nội dung về 

nghiệp vụ văn hóa cơ sở; 

- Thực hành để kiểm tra kiến thức, năng khiếu, kỹ năng hoạt động nghề 

nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

Thành nội dung: 



2 

 

Thực hành để kiểm tra kiến thức, năng khiếu, kỹ năng hoạt động nghề 

nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

2. Sửa đổi nội dung tại điểm a Khoản 2 Điều 15 của Quy chế tuyển dụng: 

Từ nội dung: a) Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi thực hành của mỗi thí 

sinh không quá 30 phút. 

Thành nội dung: Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi thực hành của mỗi 

thí sinh tối đa 60 phút. 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức và thí sinh tham dự kỳ xét 

tuyển viên chức thực hiện các nội dung đã được sửa đổi tại Quyết định này; các 

nội dung khác giữ nguyên theo Quy chế tuyển dụng đã được ban hành kèm theo 

Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thị xã. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã, Trưởng phòng Nội vụ, Giám đốc 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.    

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: VT, NV. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
Nguyễn Huy Hùng 
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