BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
____________________________
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3579 /TB-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Thi tuyển công chức năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
_______________________

Căn cứ Quyết định số 3119/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 9 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức
thi tuyển công chức năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo thi
tuyển công chức năm 2019, cụ thể như sau:
I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:
1.1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
1.2. Đủ 18 tuổi trở lên;
1.3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
1.4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng;
1.5. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
1.6. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
1.7. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
2.1. Không cư trú tại Việt Nam;
2.2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
2.3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp
hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích;
đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở
giáo dục.
II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Căn cứ nhu cầu công tác thực tế của các cơ quan, tổ chức hành chính
thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức
năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là: 91 chỉ tiêu.
Việc đăng ký tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo quy
định của Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9 tháng 10
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu
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chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và
Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TTBNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30
tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên
môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành
hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Cụ thể:
1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp
với ngành, lĩnh vực công tác;
2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên
viên (Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự);
hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính
công, tiến sỹ quản lý hành chính công;
3. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng
lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT
ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
4. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ
thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11
tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng
tương đương.
(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo)
III. ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC
Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP
ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng
công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện
chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn
vị sự nghiệp công lập.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức trên giấy.
1.1. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần
- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy
của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà
nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch, lĩnh vực tuyển dụng; chức
trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời
gian thi 60 phút;
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- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga,
Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
Thời gian thi 30 phút.
(Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ, thí sinh không
phải thi ngoại ngữ tại vòng 1).
- Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi
30 phút.
(Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học, thí sinh không phải
thi tin học tại vòng 1).
1.2. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại
học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
1.3. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt
nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin
trở lên.
1.4. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng
phần thi trắc nghiệm Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học; nếu trả lời đúng từ
50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, thí sinh được thi tiếp vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
2.1. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí
sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2.2. Hình thức thi: Thi viết.
2.3. Thời gian thi: 180 phút.
2.4. Thang điểm: 100 điểm.
V. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông báo
1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu
trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký
dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh
sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
2.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là
30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin
đại chúng (Từ ngày 09/9/2019 đến 17 giờ 00 ngày 08/10/2019).
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2.2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm
việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 .
3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Thông báo)
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ DỰ THI
Thời gian, địa điểm và lệ phí dự thi sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh và
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
- Các cơ quan, tổ chức hành chính
tham gia thi tuyển;
- Trung tâm Công nghệ thông tin (để
thông báo);
- Báo Văn hóa (để thông báo);
- Lưu: VT, TCCB, LHP.30.

TL. BỘ TRƯ NG
VỤ TRƯ NG VỤ T CHỨC C N BỘ

Ký bởi: Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Email: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn
Cơ quan: Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ngày ký: 09-09-2019 09:31:06 +07:00

Lê Thị Phượng
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