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SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ 

 

Số: 1118 /QC-HĐTD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 8 tháng 5 năm 2018 

 

 

QUY CHẾ 

PHỎNG VẤN SÁT HẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ Y TẾ 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của 

Uỷ  ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-SNV ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Sở Nội 

vụ về việc phân bổ số lượng người làm việc năm 2017 cho Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy của  Sở Y tế; 

Căn cứ Kế hoạch số 614/KH-SYT ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Sở Y tế về 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đợt I năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-SYT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Sở Y tế 

về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế đợt I năm 2018; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế ban hành Quy chế tổ chức phỏng vấn 

sát hạch tuyển dụng viên chức như sau: 

I. Hội đồng phỏng vấn sát hạch: Tổ chức thành 02 bàn phỏng vấn sát hạch, 

mỗi bàn phỏng vấn sát hạch gồm 03 thành viên, trong đó: 

- 02 thành viên trực tiếp phỏng vấn sát hạch. 

- 01 thành viên là thư ký Hội đồng phỏng vấn sát hạch. 

II. Nguyên tắc phỏng vấn sát hạch: 

1. Thời gian tổ chức phỏng vấn sát hạch: ngày 18 tháng 5 năm 2018 

- Buổi sáng: từ 7g30 đến 11g30  

- Buổi chiều: từ 13g30 đến 18g00 

2. Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế - 28 Lê Lợi Huế.  

3. Số lượng phòng phỏng vấn: gồm 2 phòng (Phòng số 1, Phòng số 2). 

4. Hình thức phỏng vấn sát hạch: tổ chức phỏng vấn trực tiếp từng thí sinh 

đăng ký dự tuyển, theo nguyên tắc: 

* Theo từng chuyên ngành đăng ký tuyển dụng. 

* Theo thứ tự số báo danh 1,2,3 xếp theo vần tên gọi, theo nguyên tắc A, B, C. 
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5. Số lượng câu hỏi phỏng vấn sát hạch: 03 câu, gồm: 

* 01 câu về kiến thức chung 

* 01 câu về kiến thức chuyên môn 

* 01 câu hỏi phụ 

6. Thời gian phỏng vấn sát hạch: 15 phút, mỗi thí sinh sẽ bốc thăm 3 câu hỏi 

để chuẩn bị trước khi vào phỏng vấn sát hạch. 

* Thời gian chuẩn bị: 05 phút 

* Thời gian trả lời phỏng vấn sát hạch: 15 phút 

7. Cách cho điểm: 

* Câu hỏi kiến thức chung: 4 điểm 

* Câu hỏi kiến thức chuyên môn: 4 điểm 

* Câu hỏi phụ: 2 điểm 

Nguyên tắc cho điểm: các ý nhỏ trong câu trả lời được chấm điểm lẻ đến 0,25 

điểm, mỗi giám khảo cho điểm độc lập, điểm sẽ có 2 số lẻ. Kết quả điểm của thí sinh 

là trung bình cộng điểm của 2 giám khảo (có 2 số lẻ), được làm tròn theo nguyên tắc ≥5. 

Ví dụ:  

Điểm của Giám khảo A: câu kiến thức chung là 3,50 điểm, câu kiến thức 

chuyên môn là 3,50 điểm  và câu hỏi phụ là 1,50 điểm. Tổng số điểm: 8,50.  

Điểm của Giám khảo B: câu kiến thức chung là 3,25 điểm, câu kiến thức 

chuyên môn là 3,25 điểm và câu hỏi phụ là 1,25 điểm: Tổng số điểm là 7,75 điểm.  

Kết quả điểm: 8,50 + 7,75 = 16,25/2 = 8,125 điểm. Làm tròn là: 8,13 điểm. 

III. Quy định chung: 

- Thí sinh phỏng vấn buổi nào tập trung vào buổi đó, tại địa điểm thi và có 

mặt trước 15 phút của buổi thi để nghe giám thị phổ biến quy chế. 

- Thí sinh vào phòng phỏng vấn phải mang theo giấy chứng minh nhân dân 

hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh. 

- Thí sinh khi vào phòng phỏng vấn không được mang theo tài liệu, điện thoại 

di động. Nếu vi phạm sẽ bị hủy kết quả phỏng vấn. 

Hội đồng sát hạch phỏng vấn tuyển viên chức đợt I năm 2018 và các thí sinh 

đăng ký dự tuyển nghiêm túc thực hiện quy chế này./.  
 

Nơi nhận:                                                                             
- Các thành viên HĐ; 

- Trang Website SYT;                                                                   

- Lưu: VT,TCCB 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Nam Hùng 
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