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- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người 
dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút. 

- Thang điểm: 100 điểm.  

IV. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC XÁC 

ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN 

1. Ưu tiên trong tuyển dụng 

a) Đối tượng và điểm ưu tiên: 

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 
hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào 
kết quả điểm vòng 2. 

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên 
nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào 
tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành 
quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, 
con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như 
thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến 
bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao 
động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 
đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

b) Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ 
được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2. 

2. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển 

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện 
sau: 

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.  

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (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. 

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm (điểm thi tại vòng 2 
cộng với điểm ưu tiên) bằng nhau ở chỉ tiêu của từng vị trí việc làm cần tuyển thì 
người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không 
xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức 
quyết định người trúng tuyển. 

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo 
lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 


