
4

IV. TUYẺN DỤNG THÔNG QUA XÉT TUYỂN
1. Đối tượng xét tuyển
Người đăng ký dự tuyển, tình nguyện có đơn cam kết làm việc từ 05 năm trở 

lên tại Chi cục Thống kê cấp huyện có chỉ tiêu xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển công chức: Xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 

Vòng như sau:
2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự xét tuyển tại Phiếu 

đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký, nếu đáp ứng đủ thì 
người dự tuyển được tham dự tiếp Vòng 2 quy định tại Mục 2.2 Phần V dưới đây.

2.2. Vòng 2:
- Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển 

theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;
- Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị 

trước khi phỏng vấn);
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức
3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện 

sau đây:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại 

Mục 3 Phần II (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ 
tiêu xét tuyến tại vị trí việc làm của Chi cục Thống kê thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh 
nơi thí sinh đăng ký dự tuyến.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 
cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 Phần 11 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối 
cùng cần tuyển dụng, khi đó người có kết quả điểm phỏng vấn tại 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.

3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu 
kết quả xét tuyến cho các kỳ xét tuyến lần sau.

V. ĐẢNG KÝ THI TUYỂN, XÉT TUYÈN CỒNG CHỨC
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh bao gồm:
(1) Danh mục Hồ sơ theo Mau;
Người đăng ký dự tuyển sắp xếp hồ sơ theo đúng thứ tự như trong Danh mục.
(2) Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mầu (có dán ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng 

trở lại đây);


