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Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày

26 tháng
9

năm 2019

THÔNG BÁO
Các ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức danh
Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ - Tài chính thuộc Sở Y tế
Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-SYT ngày 17/02/2019 của Sở Y tế về
việc ban hành Quy chế thi tuyển chức danh trưởng, phó trưởng phòng thuộc Sở
và Trưởng, phó trưởng đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
Căn cứ Kế hoạch số 2650/KH-SYT ngày 10/7/2019 của Sở Y tế về việc tổ
chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc
Sở Y tế;
Căn cứ Biên bản họp ngày 24/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy và
tập thể lãnh đạo Sở Y tế về công tác cán bộ;
Sở Y tế thông báo các ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển chức
danh, cụ thể như sau:
I. Chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính thuộc
Sở:
1. Ông Lê Trọng Lưu, Phụ trách phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
II. Nội dung:
Ứng viên tham gia thi tuyển chức danh nêu trên phải trải qua 02
phần thi
1. Phần 1: Thi viết
- Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu
biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về
tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; tình hình thuận lợi, khó khăn của
ngành, lĩnh vực, vị trí dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức
danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.
- Thời gian: 180 phút. Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100
- Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội
đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết
đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp
người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành
viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội

đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định
việc chấm lại đối với bài thi này;
- Người dự tuyển được quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả chấm thi;
- Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả chấm thi
viết (trường hợp có đơn đề nghị phúc khảo thì chậm nhất sau 05 ngày làm việc
kể từ ngày thông báo kết quả chấm phúc khảo), Hội đồng thi tuyển phải có văn
bản thông báo để người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên
tham gia phần thi trình bày Đề án.
2. Phần 2. Thi trình bày Đề án
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả thi
viết, người dự tuyển đạt kết quả thi viết (50 điểm trở lên) phải nộp Đề án để
Hội đồng thi tuyển tổ chức thi trình bày Đề án. Trong thời hạn 10 ngày làm
việc kể từ ngày người dự tuyển nộp Đề án, Hội đồng thi tuyển tiến hành tổ
chức cho các ứng viên thi trình bày Đề án.
- Nội dung thi trình bày Đề án gồm:
+ Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của ngành,
lĩnh vực trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị nơi có chức danh lãnh đạo,
quản lý cần bổ nhiệm (trong 03 năm tính đến thời điểm tổ chức Hội đồng thi
tuyển) và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch,
giải pháp phát triển; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp
của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; các kiến thức
hiểu biết để lãnh đạo, quản lý đối với chức vụ đó; kỹ năng trình bày, giao tiếp,
ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo.
+ Trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển.
III. Thời gian tổ chức thi viết:
- 01 buổi (11/10/2019), vào lúc 08 giờ 00 phút (thứ ba), tại phòng họp Sở Y tế.
Các ứng viên nêu trên chuẩn bị và dự thi theo các nội dung kế hoạch đã
triển khai của Sở Y tế. Trường hợp vì lý do đột xuất không tham gia thì kịp
thời báo cáo hội đồng thi tuyển trước ngày thi tuyển./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo và các Phòng Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Website ngành Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.
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