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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày

tháng 12 năm 2020

Số: 109 /TB-HĐXT
THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức
trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số 106 /KH-SLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2020 của
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển viên chức trong các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-SLĐTBXH ngày 13 /11/2020 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức
trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội năm 2020;
Thực hiện Quyết định số 927/QĐ-SLĐTBXH, ngày 15 tháng 12 năm 2020
của Sở Lao động - Thương binh về việc phê duyệt kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu
chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức trong các đơn vị
sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020;
Thông báo số 105/TB-SLĐTBXH ngày 15/12/2020 về việc thông báo Danh sách
người đăng ký dự tuyển có điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự tuyển phù
hợp theo yêu cầu của vị trí chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp
công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020.
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét
tuyển viên chức năm 2020, như sau:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức
năm 2020 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo):
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 được niêm yết công khai tại
trụ sở Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và đăng tải trên Trang thông tin điện
tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum tại địa
chỉ http://sldtbxh.kontum.gov.vn/ từ ngày 22 tháng 12 năm 2020.
2. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch:
- Thời gian kiểm tra, sát hạch từ ngày 30 tháng 12 năm 2020 đến ngày 31
tháng 12 năm 2020.
- Khai mạc vào lúc 7h30 ngày 30 tháng 12 năm 2020 (các thí sinh dự xét
tuyển phải có mặt trước 7h10 để làm thủ tục xét tuyển).
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3. Địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch: Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã
hội tỉnh Kon Tum, địa chỉ số 45/506 Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
4. Hình thức kiểm tra, sát hạch: Bằng hình thức phỏng vấn.
5. Nội dung kiểm tra sát hạch: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển trong thời gian 30 phút, tập trung vào
các nội dung sau: Phần câu hỏi về kiến thức chung, phần câu hỏi về chuyên môn,
nghiệp vụ các kiến thức chuyên môn theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
6. Định hướng nội dung ôn tập:
6.1. Kiến thức chung:
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12;
- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác
Văn thư.
- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về
tuển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
- Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định
thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm.
- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về
thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.
- Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum
về việc tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao độngThương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
- Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum năm 2019; Kon Tum thế và lực trong thế
kỷ XXI.
6.2. Kiến thức chuyên môn:
- Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định
thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm.
- Quyết định số 1706/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/12/2014 của Sở Lao độngThương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum.
- Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về
việc giao thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ
chức cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường
lao động.
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- Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân
viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội;
- Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công
lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc bổ sung vị trí việc làm của Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội trực thuộc
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP, ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ
Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở bảo trợ xã
hội;
- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ
Quy định một số điều chi tiết của Luật trẻ em;
- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
- Văn bản hợp nhất số 764/VBHN-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 02 năm 2019
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hợp nhất Nghị định quy định chính
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
- Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về tiêu tuẩn đạo đực nghề nghiệp đối
với người lao công tác xã hội;
- Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ
giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội;
- Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV, ngày 19 tháng 8
năm 2015 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ Quy định
mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã
hội;
- Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc bổ sung vị trí việc làm của Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội trực thuộc
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Quyết định số 1851/QĐ-BYT, ngày 24/04/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành tài liệu chuyên môn “ Hướng dẫn chuẩn đón và điều trị bênh hen phế quản
người lớn và trẻ em”;
- Quyết định số 3671/QĐ-BYT, ngày 27 tháng 9 năm 2012 về hướng dẫn
phòng ngừa viên phổi bênh viện trong các cơ sở khám chữa bệnh.
- Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế
hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh;
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- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy
định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Quyết định số 3336/QĐ-BYT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Huyết học – Truyền máu –
Miễn dịch – Dịch truyền – Sinh học phân tử áp dụng tại các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh;
7. Sơ đồ, nội quy phỏng vấn, danh sách thí sinh dự phỏng vấn: được niêm
yết tại khu vực phỏng vấn từ ngày 29/12/2020.
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 thông báo đến các thí sinh biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Giám đốc, các PGĐ Sở (biết);
- Đăng website Sở Lao động- TBXH;
- Niêm yết công khai tại cơ quan Sở Sở Lao
động- TBXH;
- Các thí sinh;
- Trung tâm Dịch vụ việc làm;
- Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội;
- Lưu: VT, Hội đồng tuyển dụng.
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