
 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-HĐXT            Kon Tum, ngày      tháng      năm   
 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc phê duyệt phương thức chấm điểm phỏng vấn kỳ 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 năm 2022 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỀN VIÊN CHỨC TẠI CÔNG TY 

ĐẦU TƯ PHÁT TRỂN HẠ TẦNG KHU KINH TẾ TỈNH 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 Kế hoạch số 84/KH-BQLKKT ngày 24 tháng 11 nám 2022 của Ban 

Quản lý khu kinh tế 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 

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 tỉnh 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; 

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-HĐXT ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng xét tuyển viên chức về việc 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; 

Xét đề nghị của Thư ký hội đồng xét tuyển viên chức tại Công ty Đầu tư 

phát triển hạ tầng khu kinh tế trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương thức chấm điểm phỏng vấn kỳ 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 năm 2022, như sau: 



 

1. Khi chấm điểm phỏng vấn phải có ít nhất từ 02 thành viên Ban 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. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia 

chấm phỏng vấn. 

2. 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  

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 hợp chung. 

3. Kết quả chấm phỏng vấn phải được tổng hợp vào bảng tổng hợp chung 

kết quả điểm phỏng vấn và có chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và của 

Trưởng ban kiểm tra, sát hạch; sau đó 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. 

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

Điều 2. Các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức, các Ban, Tổ, Bộ 

phận giúp việc cho Hội đồng; Ban Giám sát kỳ xét tuyển; các đơn vị, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  
 

 Nơi nhận:                                                                                   
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh; 

- Công ty Đầu tư PTHT KKT tỉnh; 

- Trang TTĐT cơ quan (đăng tải); 

- 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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