
UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-BQLKKT Kon Tum, ngày        tháng       năm   

 

THÔNG BÁO 

kết quả giám sát công tác tuyển dụng viên chức tại Công ty 

Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022 
 

Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-BQLKKT ngày 07/12/2022 của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức 

tại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh năm 2022 (đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum);  

Qua xem xét Báo cáo kết quả giám sát kỳ xét tuyển viên chức tại Công ty 

Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh năm 2022 của Trưởng ban Giám sát. 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) thông báo kết quả giám sát, cụ thể 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1.  Hội đồng xét tuyển viên chức Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu 

kinh tế tỉnh thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022 (gọi tắt là 

Hội đồng xét tuyển viên chức) được thành lập tại Quyết định số 119/QĐ-BQLKKT 

ngày 07/12/2022, gồm: 07 người. Trong đó: 01 Lãnh đạo BQLKKT tỉnh là Chủ 

tịch; 01 Chánh Văn phòng BQLKKT tỉnh là Phó Chủ tịch; 01 Ủy viên kiêm Thư 

ký là Phó Chánh Văn phòng BQLKKT tỉnh; 04 Ủy viên là Trưởng các Phòng 

chuyên môn trực thuộc.  

- Tổng số phòng được sử dụng:  05 phòng. Trong đó: 01 phòng làm việc 

Hội đồng; 01 phòng Kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn); 01 phòng chờ thí sinh; 01 

phòng Ban đề thi; 01 phòng các Ban giúp việc cho Hội đồng.   

- Ban Giám sát được thành lập tại Quyết định số 121/QĐ-BQLKKT ngày 

07/12/2022, gồm: 03 người. Trong đó: 01 Lãnh đạo BQLKKT tỉnh là Trưởng ban; 

01 Ủy viên là Chủ tịch Công đoàn cơ sở BQLKKT tỉnh, Phó Trưởng phòng 

QLĐT; 01 Ủy viên kiêm Thư ký là UBKT Đảng ủy BQLKKT tỉnh, Phó Trưởng 

Phòng KHTH.  

2. Các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức  

- Tổ Thư ký, gồm: 04 người (01 Tổ trưởng; 03 thành viên).  

- Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, gồm: 03 người (01 Trưởng ban; 02 

thành viên).  

- Ban Đề thi phỏng vấn, gồm: 05 người (01 Trưởng ban; 01 thành viên kiêm 

Thư ký; 03 thành viên).  

- Ban Kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn), gồm: 05 người (01 Trưởng ban; 01 

thành viên kiêm Thư ký; 03 thành viên).  



- Số lượng cán bộ các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét tuyển viên chức 

vi phạm quy chế thi: Không. 

3. Số liệu thí sinh dự tuyển 

3.1. Kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 

Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 24 người  

3.2. Kết qủa xét tuyển vòng 1. 

3.2.1. Tổng số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển vòng 2: 21 người.  

3. 2.2. Tổng số thí sinh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển vòng 2: 03 

người. 

3.3. Tình hình thí sinh dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) 

- Tổng số thí sinh được triệu tập: 21 người 

- Số thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch: 13 người 

- Số thí sinh vắng mặt: 08 người. 

- Tổng số thí sinh vi phạm Quy chế: Không. 

 - Tình hình đặc biệt khác: Không. 

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT 

1. Công tác chuẩn bị xét tuyển viên chức 

- Trên cơ sở các văn bản của cấp có thẩm quyền: Văn bản số 3747/UBND-

NC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chủ 

trương tuyển dụng viên chức tại đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

Văn bản số 2872/SNV-CCVC ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc 

thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu 

kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-BQLKKT 

ngày 24 tháng 11 năm 2022 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 và Quyết định 

thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu 

kinh tế thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2022 tại Quyết định số 

119/QĐ-BQLKKT ngày 07/12/2022;  ban hành Quyết định số 125/QĐ-BQLKKT 

ngày 12/12/2022 về Quy chế xét tuyển viên chức Công ty Đầu tư phát triển hạ 

tầng khu kinh tế tỉnh năm 2022. 

- Theo đó, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức đã ban hành các Văn 

bản chỉ đạo và quyết định thành lập các Ban, Bộ phận giúp việc của Hội đồng, 

như: Quyết định số 127/QĐ-HĐXT ngày 12/12/2022 về việc phân công nhiệm vụ 

các thành viên của Hội đồng xét tuyển viên chức; Quyết định số 126/QĐ-HĐXT 

ngày 12/12/2022 về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng; Quyết định số 

129/QĐ-HĐXT ngày 13/12/2022 về việc thành lập Ban Đề thi phỏng vấn; Quyết 

định số 130/QĐ-HĐXT ngày 13/12/2022 về việc thành lập Ban Kiểm tra, sát 



hạch; Quyết định số 131/QĐ-HĐXT ngày 13/12/2022 về việc thành lập Ban Kiểm 

tra phiếu đăng ký dự tuyển; Quyết định số 138/QĐ-HĐXT ngày 21/12/2022 về 

việc ban hành nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức; Quyết định số 145/QĐ-

HĐXT ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt phương thức chấm điểm phỏng vấn; 

Thông báo số 91/TB-HĐXT ngày 27/12/2022 về kết luận cuộc họp triển khai các 

nội dung chuẩn bị cho kỳ xét tuyển viên chức 2022. 

- Hội đồng xét tuyển viên chức và các bộ phận giúp việc của Hội đồng đã 

chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện khác cho công tác tuyển dụng viên 

chức theo đúng quy định. 

- Tổ Thư ký đã thu nhận hồ sơ dự tuyển viên chức đến hết ngày 25/12/2022, 

có 24 phiếu đăng ký dự tuyển. Ngày 27/12/2022, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự 

tuyển đã kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và đã tham mưu Hội đồng xét 

tuyển trình Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển vòng 2 (Quyết định số 142/QĐ-BQLKKT ngày 

28/12/2022 của BQLKKT); Hội đồng xét tuyển ban hành Thông báo số 93/TB-

HĐXT ngày 29/12/2022 về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức và Thông báo số 92/TB-

HĐXT ngày 29/12/2022 về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập để các thí sinh 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 nghiên cứu học tập để dự thi. 

2. Công tác làm đề thi và in sao đề thi phỏng vấn 

- Ban Đề thi phỏng vấn có đủ thành phần, số lượng cán bộ làm đề thi; Việc 

chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo quản, phòng cháy, chữa cháy đảm bảo theo quy định.  

- Trưởng ban đã phổ biến, quán triệt nội quy, quy chế và hướng dẫn làm đề 

thi cho các thành viên; đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

thành viên; Việc điều hành, tổ chức thực hiện quy trình xây dựng đề thi, hướng 

dẫn, đáp án đúng theo quy định. 

 - Việc bảo mật, bàn giao đề thi, hướng dẫn, đáp án cho Tổ Thư ký đảm bảo 

an toàn, theo chế độ “Mật”. 

- Việc tiếp nhận câu hỏi, đáp án từ các thành viên Ban đề thi đến xây dựng 

bộ đề thi hoàn chỉnh, bàn giao Hội đồng… đến Ban kiểm tra, sát hạch đều được 

niêm phong chặt chẽ, an toàn, đúng quy định (có lập các biên bản bàn giao…). 

3. Công tác kiểm tra, sát hạch (vòng 2)  

- Trưởng ban kiểm tra, sát hạch đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội quy, quy 

chế thi và văn bản hướng dẫn công tác xét tuyển viên chức cho các thành viên 

Ban kiểm tra, sát hạch, những người có liên quan và thí sinh dự thi nhằm phòng 

ngừa các vi phạm có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi.  

- Trưởng ban kiểm tra, sát hạch đã chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng tham 

gia làm công tác kiểm tra, sát hạch chặt chẽ, chi tiết và đúng quy định; đã phân 

công nhiệm vụ, bố trí cán bộ chấm phỏng vấn phù hợp; kịp thời chấn chỉnh các vi 

phạm, các tình huống bất thường xảy ra theo quy định tại nội quy, quy chế thi. 

- Trưởng ban kiểm tra, sát hạch chia 2 bộ phận: 



- Cử 01 thành viên kiểm tra, sát hạch thực hiện đánh số báo danh, gọi tên 

thí sinh vào phòng thi; mở, phát đề, thu đề thi phỏng vấn thừa, thu lại giấy làm 

bài phỏng vấn theo đúng quy định.  

- 02 thành viên kiểm tra, sát hạch tổ chức phỏng vấn thí sinh dự thi theo 

từng VTVL dự tuyển, ký tên trên giấy nháp, hay phiếu trả lời phỏng vấn và Chấm 

điểm theo đúng Quy chế, nội quy và phương thức chấm điểm đã ban hành, đảm 

bảo quy trình chấm độc lập của từng thành viên và tổng hợp chung của từng thành 

viên, Phiếu thống nhất kết qủa có chữ ký đầy đủ của thí sinh dự phỏng vấn. 

- Thư ký và những người có liên quan khác thực hiện việc giao nhận, bảo 

quản đề thi phỏng vấn, các tài liệu sau kiểm tra, sát hạch thi an toàn; thực hiện về 

giờ giấc, hiệu lệnh và các quy định của Ban kiểm tra, sát hạch nghiêm túc; trong 

khu vực thi phỏng vấn công tác an ninh được đảm bảo. 

- Thí sinh chấp hành đúng quy định trong khu vực thi, trong phòng thi, thực 

hiện việc mang và sử dụng thiết bị quay, chụp, ghi âm vào phòng thi theo quy 

định tại nội quy, quy chế thi. 

- Ban Chấm thi, Thư ký, Tổ trưởng thực hiện quy trình giao, nhận và bảo 

quản các tài liệu và sau kiểm tra sát hạch đảm bảo an toàn, đúng Quy chế. Không 

có hiện tượng thất lạc, mất mát hay có sự cố đáng tiếc xảy ra trong quá trình thi 

phỏng vấn. Việc ghi thông tin vào phiếu chấm, thống nhất điểm và xử lý kết quả 

chấm đúng theo Quy chế. Không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi. 

7. Tổng hợp, thông báo kết quả và công nhận kết quả trúng tuyển 

Tổ Thư ký đã tổng hợp kết quả chấm thi, Hội đồng tuyển dụng viên chức 

đã tiến hành họp xét kết quả trình BQLKKT tỉnh công nhận và thông báo kết quả 

tuyển dụng viên chức. Cụ thể: 

 - Kết qủa xét tuyển vòng 1: Tổng số thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự 

tuyển vòng 2: 21 người (Quyết định số 142/QĐ-BQLKKT ngày 28/12/2022 của 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc phê duyệt danh sách và triệu tập thí sinh đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2; Thông báo số 93/TB-HĐXT ngày 

29/12/2022 về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn dự thi vòng 2). 

- Kết qủa kiểm tra, sát hạch vòng 2: Tổng số thí sinh được triệu tập: 21 

người; Số thí sinh tham gia kiểm tra, sát hạch: 13 người; Số thí sinh vắng mặt: 08 

người. 

- Kết qủa thí sinh trúng tuyển: Số thí sinh trúng tuyển: 12 người, cụ thể theo 

từng vị trí việc làm (Quyết định số 10/QĐ-BQLKKT ngày 13/01/2023 của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh về công nhận kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức 

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh thuộc Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Kon Tum năm 2022; Thông báo số 03/TB-HĐXT ngày 13/01/2023 của Hội 

đồng xét tuyển về về công nhận kết quả và danh sách người trúng tuyển). 

III. KẾT LUẬN 

1. Ưu điểm  



Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành đầy đủ kế hoạch, các văn bản 

hướng dẫn, Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức. Trên cơ sở đó, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức đã ban hành quyết định thành lập các bộ phận 

giúp việc đúng theo quy định; các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng 

viên chức đã chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cho công tác tuyển dụng đầy 

đủ; Trưởng các bộ phận đã tổ chức điều hành thành viên thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ khoa học, hợp lý, đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Các bộ phận giúp việc 

đã tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội quy, quy chế thi cho các thành viên, 

nhằm đảm bảo cho công tác tuyển dụng viên chức an toàn, nghiêm túc và đúng 

Quy chế. Trong quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức, không có công chức, viên 

chức và thí sinh vi phạm quy chế thi; không có đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu 

nại, tố cáo.  

2. Khuyết điểm, hạn chế: Không  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không. 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo để Hội đồng xét tuyển, các Ban, 

Tổ, bộ phận giúp việc Hội đồng, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh; 
- Hội đồng xét tuyển (t/h); 
- Công ty ĐTPTHT KKT (p/h); 
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc; 
- Trang TTĐT BQLKKT tỉnh (thông báo);  
- Lưu: VT, VP. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
Huỳnh Quốc Trung 
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