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QUYẾT ĐỊNH 

ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức 

tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh 

trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỀN VIÊN CHỨC TẠI CÔNG TY 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU KINH TẾ TRỰC THUỘC 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM NĂM 2022 
 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 
chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-BQLKKT ngày 24 tháng 11 nám 2022 của 

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh về Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức tại Công 
ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-BQLKKT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức tại  

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh trực thuộc Ban quản lý Khu 
kinh tế tỉnh năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BQLKKT ngày 12 tháng 12 năm 2022 của 

Ban quản lý Khu kinh tế về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức tại Công 

ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế 
tỉnh năm 2022; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Thư ký Hội đồng xét tuyển viên 

chức tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh trực thuộc Ban quản 
lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022, 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy phỏng vấn xét tuyển 

viên chức tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh trực thuộc Ban 

quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng BQLKKT tỉnh; Thành viên Hội đồng xét tuyển 

viên chức, các Bộ phận giúp việc cho Hội đồng; Ban Giám sát kỳ xét tuyển; các 

đơn vị, cá nhân có liên quan và các thí sinh dự phỏng vấn chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này.  
 

 Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh; 

- Công ty ĐTPTHT KKT tỉnh; 

- Trang TTĐT cơ quan; 

- Lưu: VT, VP, H/s xét tuyển. 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 

 

 

 PHÓ TRƯỞNG BAN  

 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

                                                                       Vũ Mạnh Hải 
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NỘI QUY PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU KINH TẾ TỈNH 

TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-HĐXT ngày     tháng 12  năm 2022 

của Chủ tịch hội đồng xét tuyển viên chức tại Công ty đầu tư phát triển hạ tầng 

khu kinh tế tỉnh trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022) 

 

Điều 1. Quy định đối với thí sinh:  

Thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nội quy thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), cụ thể: 

1. Phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, văn 

minh, lịch sự. Trường hợp thí sinh vắng mặt sau 15 phút tính từ khi bắt đầu được 

gọi vào phòng chuẩn bị phỏng vấn thì Ban kiểm tra, sát hạch lập biên bản trình 

Trưởng ban kiểm tra, sát hạch để xem xét gạch tên thí sinh đó ra khỏi danh sách 

dự tuyển. 

2. Xuất trình căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân 

hợp pháp khác có dán ảnh để Ban kiểm tra, sát hạch đối chiếu trước khi vào 

phòng phỏng vấn. 

3. Căn cứ thứ tự sắp xếp của Trưởng ban Kiểm tra, sát hạch, từng thí sinh 

sẽ được gọi vào phòng phỏng vấn. Ngồi đúng chỗ theo hướng dẫn của Thành 

viên Ban Kiểm tra, sát hạch để Căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy 

tờ tùy thân họp pháp khác có dán ảnh lên mặt bàn để thành viên Ban Kiểm tra, 

sát hạch và các thành viên Hội đồng tuyển dụng kiểm tra. 

4. Chỉ được mang vào phòng phỏng vấn thước kẻ, bút viết đế làm bài thi 

và một số loại thuốc mà thí sinh dự thi có bệnh án phải mang theo; không được 

mang vào phòng chuẩn bị, phòng phỏng vấn điện thoại di động, máy ghi âm, 

máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện 

sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, 

tài liệu có liến quan đến nội dung thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác). 

5. Chỉ sử dụng Phiếu trả lời phỏng vấn do Thành viên Ban Kiểm tra, sát 

hạch phát để ghi nội dung chuẩn bị trả lời phỏng vấn, phải ghi đầy đủ các mục 

quy định đối với thí sinh trên Phiếu trả lời. 

6. Tuân thủ mọi hướng dẫn của Thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch; giữ 

trật tự và không được hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích trong phòng phỏng 

vấn. 



7. Không được trao đổi với người khác trong phòng chuẩn bị phỏng vấn 

và trong thời gian phỏng vấn; không được trao đổi Phiếu chuẩn bị phỏng vấn 

hoặc có bất kỳ một hành động gian lận nào khác. Nghiêm cấm mọi hành vi sao 

chép, truyền tải thông tin có liên quan đến đề thi ra ngoài phòng chuẩn bị phỏng 

vấn và phòng trả lời phỏng vấn hoặc nhận thông tin từ ngoài vào. 

8. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai Thành viên Ban kiểm tra, sát 

hạch. 

9. Trong thời gian chuẩn bị và trả lời phỏng vấn, thí sinh không được ra 

ngoài phòng chuẩn bị và phòng trả lời phỏng vấn. Nếu thí sinh có đau ốm bất 

thường thì phải báo cáo Thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch và Thành viên Ban 

Kiểm tra, sát hạch phải báo cáo ngay với Trưởng Ban Kiểm tra, sát hạch và Hội 

đồng tuyển dụng viên chức để xem xét, giải quyết. 

10. Sau khi hoàn thành trả lời phần phỏng vấn, thí sinh nộp lại đề và 

Phiếu trả lời phỏng vấn cho Thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch (trường hợp 

không ghi nội dung trả lời vào Phiếu hoặc không trả lời được thí sinh cũng phải 

nộp lại Phiếu trả lời phỏng vấn), ký tên vào danh sách và ra khỏi khu vực phỏng 

vấn theo hướng dẫn của Thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch, không mang bất cứ 

vật dụng gì ra khỏi phòng phỏng vấn (ngoài bút, thước kẻ của thí sinh). 

11. Thí sinh dự thi có quyền tố giác người vi phạm nội quy với Thành 

viên Ban Kiểm tra sát hạch, Trưởng ban Kiểm tra, sát hạch, thành viên Hội đồng 

thi, thành viên Ban giám sát. 

* Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển thì không thực hiện bảo lưu kết quả 

phỏng vấn. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh dự thi 

Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nội quy thi tuyển, xét tuyên công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức (Ban hành kèm thẹo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), cụ thê: 

1. Khiển trách: Thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch lập biên bản, công bố 

công khai tại phòng thi và áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi 

sau: 

a) Cố ý ngồi không đúng chỗ theo hướng dẫn của Thành viên Ban Kiểm 

tra, sát hạch; 

b) Trao đổi với thí sinh khác và đã bị nhắc nhở nhưng vẫn không chấp 

hành; 

c) Mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi 

tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, 

thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên 

quan đến nội dung thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác). 



2. Cảnh cáo: Thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch lập biên bản, công bố 

công khai tại phòng thi và áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi 

sau: 

a) Trao đổi Phiếu trả lời phỏng vấn với người khác, thí sinh khác; 

b) Sử dụng tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính 

và các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, 

thiết bị chứa đựng thông tin khác trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy 

định khác); 

c) Bị kỉ luật Khiển trách nhưng vẫn tiếp tục vi phạm các lỗi tại Điểm a 

Khoản 1 điều này. 

3. Đình chỉ thi: Trưởng ban Kiểm tra, sát hạch quyết định đình chỉ thi đối 

với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản với hình thức cảnh cáo nhưng vẫn cố tình 

vi phạm nội quy thi hoặc thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng 

đến phòng phỏng vấn. Việc đình chỉ thi được công bố công khai tại phòng 

phỏng vấn. 

4. Hủy kết quả thi: Căn cứ vào báo cáo của Chủ tịch Hội đồng, Trưởng 

ban BQLKKT sẽ xem xét hủy bỏ kết quả thi đối với thí sinh vi phạm một trong 

các lỗi sau: 

a) Viết, vẽ vào Phiếu trả lời phỏng vấn những nội dung không liên quan 

đến nội dung của bài thi; 

b) Đánh tráo Phiếu trả lời phỏng vấn hoặc thi hộ hoặc bị đình chỉ thi. 

5. Trừ điểm kết quả thi phỏng vấn: 

a) Thí sinh bị khiến trách trong phần thi phỏng vấn bị trừ 25% tổng số 

điểm của phần thi phỏng vấn; 

b) Thí sinh bị cảnh cáo trong phần thi phỏng vấn bị trừ 50% tổng số điểm 

của phần thi phỏng vấn; 

c) Khi tổng hợp kết quả phỏng vấn, căn cứ biên bản xử lý vi phạm do 

thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch lập, thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch báo 

cáo Trưởng Ban Kiểm tra sát hạch, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển xem xét, quyết 

định việc trừ điểm đối với trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản này. 

6. Chấm điểm không (0) đối với trường hợp sau: Trưởng ban Kiểm tra, 

sát hạch quyết định việc chấm điểm không (0) căn cứ báo cáo bằng văn bản của 

thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch, áp dụng đối với một trong các trường hợp 

sau: 

a) Phần trả lời trên phiếu trả lời phỏng vấn có chữ viết của 02 người trở 

lên; 

b) Phần trả lời phỏng vấn được viết trên giấy nháp, giấy không do Ban 

Kiểm tra, sát hạch phát. 



7. Thí sinh vi phạm nội quy, quy chế phải bị lập biên bản, thành viên Ban 

Kiểm tra, sát hạch và thí sinh vi phạm cùng phải ký vào biên bản. Sau khi lập 

biên bản và công bố công khai tại phòng phỏng vấn, Thành viên Ban Kiểm tra, 

sát hạch phải báo cáo ngay với Trưởng ban Kiểm tra, sát hạch, Chủ tịch Hội 

đồng. Trường hợp thí sinh vi phạm không ký biên bản vi phạm thành viên Ban 

Kiểm tra, sát hạch mời hai thí sinh bên cạnh cùng ký xác nhận sự việc. Trường 

họp có một trong hai thí sinh hoặc cả hai thí sinh được mời ký xác nhận sự việc 

không ký biên bản thì thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch vẫn lập biên bản và báo 

cáo Trưởng ban Kiểm tra, sát hạch, Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định. 

8. Thí sinh cố ý gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến khu vực thi 

phỏng vấn, ngoài việc bị đình chỉ, hủy kết quả thi, tùy theo tính chất, mức độ 

còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. 

Điều 3. Quy định đối với Ban kiểm tra, sát hạch. 

1. Phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8, của 

Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

2. Phải có mặt tại địa điếm phỏng vấn đúng thời gian quy định (Buổi 

sáng bắt đầu lúc 07 giờ 30, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30. Đeo thẻ, trang phục 

gọn gàng, lịch sự. 

3. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ đã được phân công, nội quy 

phỏng vấn. Chấm điểm công tâm, khách quan theo đúng thang điểm trong đáp 

án, không được trao đổi với thí sinh những nội dung liên quan đến câu hỏi và 

đáp án. 

4. Giữ trật tự, không được hút thuốc, không được sử dụng điện thoại di 

động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát 

truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin 

khác trong phòng phỏng vấn. 

5. Không được trao đổi riêng với bất kỳ thí sinh nào trong thời gian chuẩn 

bị phỏng vấn. 

6. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch: 

a) Đối với thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch thực hiện nhiệm vụ tại 

phòng chuẩn bị phỏng vấn: 

- Gọi thí sinh vào phòng thi theo phương án sắp xếp của Trưởng Ban 

Kiểm tra, sát hạch. 

- Kiểm tra thông tin cá nhân của thí sinh, hướng dẫn thí sinh ký vào danh 

sách dự thi. 

- Ký tên vào phiếu trả lời phỏng vấn và phát phiếu trả lời phỏng vấn cho 

thí sinh, hướng dẫn thí sinh ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả lời phỏng vấn. 



- Lập biên bản xác nhận túi đựng các phong bì đề phỏng vấn còn nguyên 

niêm phong. 

+ Trường hợp túi đựng đề thi bị mất dấu niêm phong hoặc có dấu hiệu 

nghi ngờ khác, thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch lập biên bản (có xác nhận của 

đại diện thí sinh) tại phòng thi, đồng thời thông báo cho Trưởng ban Kiểm tra, 

sát hạch để báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, giải quyết; 

+ Trường hợp sau khi đã mở đề thi, nếu phát hiện đề thi có lỗi (Đề thi có 

sai sót, nhầm đề thi, thiếu trang, nhầm trang) hoặc thừa thiếu số lượng đề thi thì 

Thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch phải thông báo ngay cho Trưởng ban Kiểm 

tra, sát hạch đế lập biên bản; đồng thời Trưởng ban Kiểm tra, sát hạch phải báo 

cáo ngay lên Chủ tịch Hội đồng để xem xét, giải quyết. 

- Bóc túi đựng các phong bì đề phỏng vấn tại vị trí việc làm mà thí sinh 

dự thi, tổ chức cho thí sinh bốc phong bì chứa đề phỏng vấn theo quy định. 

- Ghi và theo dõi thời gian chuẩn bị của thí sinh, thực hiện đúng quy định 

về thời gian chuẩn bị (không quá 15 phút chuẩn bị). 

- Hướng dẫn, giám sát thí sinh đến phòng trả lời phỏng vấn. Xử lý đối với 

thí sinh vi phạm nội quy. 

b) Đối với thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch thực hiện nhiệm vụ tại 

phòng phỏng vấn: — 

- Lập biên bản xác nhận túi đựng các phong bì chứa hướng dẫn chấm còn 

nguyên niêm phong. 

+ Trường hợp túi đựng hướng dẫn chấm bị mất dấu niêm phong hoặc có 

dấu hiệu nghi ngờ khác, thành viên Ban Kiểm tra sát hạch lập biên bản (có xác 

nhận của đại diện thí sinh) tại phòng thi, đồng thời thông báo cho Trưởng ban 

Kiểm tra, sát hạch để báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, giải quyết; 

+ Trường hợp sau khi đã mở hướng dẫn chấm, nếu phát hiện hướng dẫn 

chấm có lỗi (Hướng dẫn chấm có sai sót, nhầm hướng dẫn chấm, thiếu trang, 

nhầm trang) hoặc thừa thiếu sổ lượng hướng dẫn chấm thì Thành viên Ban Kiểm 

tra, sát hạch phải thông báo ngay cho Trưởng ban Kiểm tra, sát hạch để lập biên 

bản; đồng thời Trưởng ban Kiểm tra, sát hạch phải báo cáo ngay lên Chủ tịch 

Hội đồng để xem xét, giải quyết. 

- Bóc túi đựng các phong bì chứa hướng dẫn chấm tại vị trí việc làm mà 

thí sinh dự thi, rút hướng dẫn chấm theo đúng mã đề thí sinh đã bốc được để 

thực hiện chấm theo quy định. 

- Yêu cầu thí sinh đọc mã số của thí sinh, mã số đề, ghi đầy đủ thông tin 

của thí sinh vào phiếu chấm. 

- Ghi và theo dõi thời gian trả lời phỏng vấn của thí sinh, thực hiện đúng 

quy định về thời gian chuẩn bị (không quá 30 phút trả lời). 

- Tố chức phỏng vấn và chấm điếm thí sinh theo đúng đáp án, hướng dẫn 

chấm điểm, thang điểm của đề phỏng vấn. 



- Tổng hợp và bàn giao kết quả phỏng vấn: 

+ Thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch tổng họp kết quả chấm của 02 thành 

viên vào phiếu thống nhất và cho thí sinh ký xác nhận kết quả phỏng vấn. 

+ Kết quả chấm phỏng vấn của thí sinh phải được tổng hợp vào bảng kết 

quả chung có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch. 

+ Sau khi tổng hợp kết quả chung tại phòng phỏng vấn, thành viên ban 

Kiểm tra, sát hạch bàn giao kết quả cho Trưởng ban Kiểm tra sát hạch. 

- Giữ bí mật kết quả điểm phỏng vấn. 

Điều 4. Tổ chức phỏng vấn 

1. Thời gian: Thời gian phỏng vấn là 45 phút (Trong đó thời gian chuẩn 

bị không quá 15 phút. Thời gian trả lời phỏng vấn không quá 30 phút). 

2. Phòng thi: Phòng thi được bố trí 02 phòng gồm 01 phòng chờ của thí 

sinh, 01 phòng chuẩn bị, phỏng vấn. 

3. Bảo mật thông tin cá nhân của thí sinh trong quá trình phỏng vấn: Việc 

bảo mật thông tin cá nhân của thí sinh được thực hiện theo nguyên tắc mỗi thí 

sinh khi được gọi vào phòng chuẩn bị sẽ được cung cấp một mã số thí sinh. Khi 

thực hiện phỏng vấn, thí sinh chỉ được cung cấp thông tin cá nhân cho Thành 

viên Ban Kiểm tra, sát hạch gồm: Mã số thí sinh, mã đề, vị trí việc làm đăng ký 

dự tuyển. Ngoài các thông tin cá nhân trên, thí sinh tuyệt đối không được làm lộ 

các thông tin cá nhân khác. 

4. Nguyên tắc bốc câu hỏi phỏng vấn: Thí sinh rút ngẫu nhiên 01 phong 

bì trong số những phong bì có chứa đề thi. Sau khi mở phong bì chứa đề thi, thí 

sinh không được đổi đề. 

5. Kết cấu đề phỏng vấn: Đề phỏng vấn có 03 nội dung gồm: 

- Kiến thức chung liên quan đến các quy định của pháp luật về vị trí việc 

làm. 

- Kiến thức, kỹ năng chuyên môn của vị trí việc làm. 

- Câu hỏi phụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử  

6. Phương án chấm: Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100 và tính hệ 

số 1 (một). 

- Phần kiến thức chung liên quan đến các quy định của pháp luật về vị trí 

việc làm: 30 điểm. 

- Phần kiến thức, kỹ năng chuyên môn của vị trí việc làm: 60 điểm. 

- Câu hỏi phụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử: 10 điểm. 

Thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch căn cứ vào hướng dẫn chấm để chấm 

điếm phần trả lời phỏng vấn của thí sinh. Các ý nhỏ trong câu trả lời được chấm 

điểm lẻ đến 1,0 điểm, kết quả điểm của thí sinh là điểm trung bình cộng của 02 

giám khảo được làm tròn đến 1 (một) chữ số thập phân. 



7. Chấm điểm phỏng vấn Thực hiện theo quy định tại Điều 31 Quy chế tổ 

chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi và 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư 

số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), cụ 

thể: 

a) Khi chấm điểm phỏng vấn phải có ít nhất từ 02 thành viên kiểm tra sát 

hạch. Điểm chấm phỏng vấn được các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm 

điểm đối với từng thí sinh, có chữ ký và ghi rõ họ và tên của thành viên chấm 

điểm. 

b) Xử lý kết quả chấm điểm phỏng vấn: 

- Trường hợp các thành viên chấm điểm chênh lệch nhau từ 5 điểm trở 

xuống (điếm của thành viên chấm cao nhất với điểm của thành viên chấm thấp 

nhất) thì lấy điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi làm điểm chính 

thức rồi ghi điểm vào bảng tổng hợp chung. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài 

được làm tròn đến 1 (một) chữ số thập phân. Các thành viên tham gia chấm thi 

cùng ký, ghi rõ họ tên vào bảng tổng hợp chung. 

- Trường hợp các thành viên chấm chênh lệch nhau từ trên 5 đến dưới 10 

điếm (điểm của thành viên chấm cao nhất với điểm của thành viên chấm thấp 8 

nhất) thì Trưởng ban kiểm tra, sát hạch tổ chức đối thoại với các thành viên 

tham gia chấm, sau đó Trưởng ban kiểm tra, sát hạch quyết định điểm chính 

thức rồi ghi điếm vào bảng tống hợp chung. Điểm lẻ của tổng điếm toàn bài 

được làm tròn đến 1 (một) chữ số thập phân. Các thành viên tham gia chấm thi 

và Trưởng ban kiểm tra, sát hạch cùng ký, ghi rõ họ tên vào bảng tổng hợp 

chung. 

- Trường hợp các thành viên chấm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên 

(điểm của thành viên chấm cao nhất với điểm của thành viên chấm thấp nhất) thì 

Trưởng ban kiếm tra, sát hạch báo cáo Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa 

các thành viên tham gia chấm, sau đó Chủ tịch Hội đồng quyết định điểm chính 

thức rồi ghi điểm vào bảng tổng họp chung. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài 

được làm tròn đến 1 (một) chữ số thập phân. Các thành viên tham gia chấm thi 

và Chủ tịch Hội đồng cùng ký, ghi rõ họ tên vào bảng tổng họp chung. 

c) Trưởng ban kiểm tra, sát hạch niêm phong kết quả chấm phỏng vấn và 

bàn giao cho ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng ngay sau khi kết thúc buổi phỏng 

vấn. 

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn. 

Điều 5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức 

1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều 

kiện sau: 

a) Có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. 



b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị 

định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp 

trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định 

tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu 

cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn 

vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; Nếu vẫn không xác định được thì xếp theo 

thứ tự ưu tiên như sau: 

- Người có điểm thi phần kiến thức, kỹ năng chuyên môn cao hơn; 

- Người có kết quả học tập theo bằng cấp chuyên môn cao hơn. 

3. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được 

bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

Điều 6. Xử lý vi phạm đối với cán bộ, viên chức tham gia tổ chức 

phỏng vấn và cá nhân liên quan khác vi phạm nội quy phỏng vấn 

1. Người tham gia tổ chức phỏng vấn (thành viên Hội đồng xét tuyển; 

thành viên Ban kiểm tra, sát hạch, thành viên Ban giám sát) có hành vi vi phạm 

Nội quy phỏng vấn sẽ bị đình chỉ làm công tác xét tuyển. Trường hợp vi phạm 

nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật 

theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Công chức, viên chức không tham gia tổ chức tuyển dụng nhưng có 

các hành vi như: tham gia phỏng vấn hộ; chuyển đề kiểm tra phỏng vấn ra ngoài, 

đưa đáp án vào cho thí sinh, đưa thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến kỳ 

tuyển dụng, gây rối làm mất trật tự tại khu vực tuyển dụng thì bị xử lý kỷ luật 

theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. 

Trên đây là Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Công ty Đầu tư 

phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 

2022, yêu cầu các thành viên Hội đồng xét tuyển, thành viên các Ban giúp việc 

cho Hội đồng xét tuyển và các thí sinh thực hiện nghiêm túc Nội quy này. 
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