
UBND rNH HÀ Neu
ugr vÀn Hec NGHp rHu4r

cgNG noÀ xÂ ugl cuû Ncui,q. vrpr NAM
DQc lfp - Tç do - Hqnh phüc

Sô: O7ÆCl-H'\rN Hà Nam, ngày 10 thdng 12 nàm 2020

rÉ uoAcn
Xét tuyôn Viên chlic HQi Vàn hqc NghÇ thuflt tinh Hà Nam

Nàm 2021

I. cÀN cü puÂp lÿ.
Càn cû Luft süa aôi, Uô sung môt sô aièr, cüa Luât cân bQ, công chüc và

Lupt viên chüc s6 SZtZOtglQli.l4,ngày 25 thâng I 1 nàm 2019;

Càn cri Nghi <lfnh sô llsl2O2OlND-CP ngày 25lgl2\2\ cüa Chinh phü

quy dfnh rè tuyén dung, sü dpng và quân lÿ viên chric;

Càn cû Thông tu sô lslzOlzlTT-BNV ngày 25ll2l2ol2 oüaBQ Nôi vu ,è

viêc huông dân uè tuyén dung, kÿ két hcr,p dàng làm viÇc và ilèn bù chi phi dào

tpo, bài duông Aôi vOi viên chric;

Càn cü Thông tu Liên tich sO |\\2O16ITTLT/BTTTT-BNV ngày

07l4l2T16 cüa Bô Thông tin Truyèn thông và Bô NQi vu quy dinh mâ sô, tiêu

chuân chüc danh nghè nghiÇp cüa câc chüc danh viên chirc Biên tQp viên,

Phông viên, Biên dlch viên và Dqo diên truyèn hinh thuQc chuyên ngành

Thông tin và Truyèn thông;

Càn cri Thông tu sô 22812016/ BTC ngày 11 thâng 11 nàm 2016 cüa BQ

Tài chinh Quy dinh müc thu, cfré Aô thu, nôp, quân lÿ và sü dgng phi tuyén

dUng, dy thi nâng ngach, thàng hang công chüc, viên chüc;

Càn cir Thông tu sô O612O20TT-BNV ngày OZll2l2O20 cüa Bô NQi vr,r

ban hành Quy ché tô chûc thi tuyên, xét tuyên công chüc viên chirc, thi nâng

ngpch công chüc, thi ho4c xét thàng hang chirc danh nghè nghiÇp viên chüc;

NQi quy thi tuyén, xét tuyén công chric, viên chirc, thi nâng ng4ch công chûc,

thi hoflc xét thàng hang chric danh nghè nghiêp viên chüc;

Càn cü Quyét dinh sô 4612014/QD-UBND ngày 16 thâng 10 nàm 2Ol4

l3

rv
,t lt
.tl,

t

T

ôr

1



cüa UBND tinh Hà Nam vè viêc ban hành quy dinh vè phân công, phân câp

quân lÿ tô chûc bQ mây, cân bQ, công chûc, viên chüc và nguÙi lao dông;

Càn cü euyét dinh sô 976/QD-UBND ngày 251512020 cüa UBND tinh Hà

Nam vè viÇc giao bô sung chi tiêu rô lu.rng nguùi làm viÇc trong câc dcrn vi sU

nghiêp công l4p nàm 2020.

Càn cir Thông bâo sô 64ITB-SNV, ngày 251512020 cüa SÔNôi vp tinh Hà

Nam chi tiêu biên ché nâm 2020 cüa Hôi Vàn hgc Nghç thupt tinh Hà Nam là 07

chï tiêu;

Càn cû thgc trpng và nhu càu viên chric cüa dcrn vi nàm 2020. HQi Vàn

hqc NghÇ thuât tinh Hà Nam xây dpg Ké hoach tuyén dUng Viên chüc nàm

2020 nhu sau:

II. MUC DICU, vÊ,U CÀU.

1. Mgc dich.

Bô sung viên chirc cô nàng luc chuyên môn, phâm chât d4o dirc tôt, am

hiéu nghè nghiÇp, chinh sâch phâp luQt cüa Nhà nuôc dâp ung yêu càu nhiÇm vp

cüa Co quan, Vàn phông Hôi và T4p chi Sông Châu.

2. Yêu câu.

Tô chüc xét tuyén Viên chüc vào HQi Vàn hgc Nghê thuât phâi càn cir vào
t À .^ i\ aa i a a,

nhu câu công viêc, vi tri viÇc làm dâm bâo düng tiêu chuân chüc danh nghê nghiÇp.

Phâi dâm bâo công khai, minh b4ch, công bàng, dân chü khâch quan,

chinh xâc và düng quy dinh cüa phâp luQt.

rrr. NQr DUNG, KÉ HOACH.

1. S6 lugng tuyôn dung.

a). Thuc trpng chi tiêu biên ché.

- Sô UiCn ché viên chirc dugc giao nàm 2020:07 nguùi
^i- Sô viên chüc hiÇn c6 dên ngày 0111212020 06 nguùi

b). Sô luqng viên chüc dè nghituyén dung: 0l nguùi

TT Vi tri viên chrfrc

Càn tuyén
S6

Iuqmg
Chuyên ngành càn

tuyên dqng
Trinh tIQ

Ngo4i ngü
Trinh tIQ

Tin hgc
I 2 J 4 5 6

I Biên tflp viên 0l

Tôt nghiÇp D4i h9c mQt

frong câc chuyên ngành
sau:Bâo chi tuyên
truyên hoàc Vàn hoc.
(Iruàng hqp tét
nghiQp DH ngành Vàn

Tiéng Anh
b|'c 2 (A2)
ho[c tuong
ducrng

Chuân kÿ
nàng sü
dpng CNTT
co bân theo
Thông tu s6

03l20t4tTT-
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hpc phâi cô chümg chi
bôi dudng nghiçp vq
bdo chi, xuiit bdn tùr

08 tuàn ffô lên).

BTTTT

2. Dièu kiÇn tlàng kÿ dU tuyén.

2.1. Nguôi cô ctü dièu kiÇn sau dây không phân biêt dân tQc, nam, nü;

thành phàn xâ h§i, tin nguông, tôn gién, cô nguyÇn veng làm viÇc tai Hôi Vàn

hqc NghÇ thuât Hà Nam, dugc cIàng kÿ dU tuyên:

a) Là công dân ViÇt Nam, tuôi dài tù dü 18 tuôi trô lên;

b) Cô phiéu dàng kÿ du tuyén;

c) Cô lÿ lich rô ràng;

d) Cô vàn bàng, chimg chi dào tpo dâp img vôi yêu càu cüa vi tri viÇc làm

can tuyen;

e) Cô dü sirc khoé dê thgc hiÇn công viÇc hopc nhiÇm vp.

2.2. Nhürg nguùi sau dây không dugc dàrg kÿ dU tuyén Viên chüc.

(Khoân 2, Dièu 22Lu$tViên chûc).

- tvtât nàng lgc hành vi dân sy ho{c bi han ché nàng luc hành vi dân sp;

- Dang bf truy ciru trâch nhiêm hinh su; dang châp hành bàn ân, quyét

dinh vè hinh sU çüa Toà ân; dang bi âp dUng biÇn phâp xü 1ÿ hành chinh dua vào

co sô chüa bênh, co sô giâo dpc, truôrng giâo duông.

3. Hà so dàng kÿ dg tuyén.

Hà so dàng kÿ dU tuyên bao gàm:

a) Phiéu dàng kÿ dU tuyén ftheo màu)

b) Bân So yéu H [ch ty thu4t c6 xâc nhân cüa co quan cô thâm quyèn

trong thùi hpn 06 thâng tinh dén ngày nôp hô so dg tuyén.

c) Ban sao giây khai sinh (cô công chümg)

d) Bân sao câc vàn bàng chimg chi và két quà hqc t?p theo yêu càu vi tri

dç tuyên dugc co quan cô thâm q,lyèr, chfmg thr,rc. Truùng hqp vàn bàng do co

sô dào t4o nuôc ngoài câp phâi dugc công chimg dich thuât sang tiéng Viêt.

d) Bân sao ch(mg chi ngoai ngü, tin hgc.

e) Giây chüng nhân sirc khôe côn giâ tri sü dung do co quan y té At Aièu

kiÇn khâm sirc khôe chimg nhân theo quy dinh tpi Thông tu sô 14l2ol3ITT-BYT
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ngày 06 thâng 5 nàm 2Ol3 cüa B9 Y Té vè viÇc hucmg dân khâm sric khôe

(không qud 30 ngày tinh dén ngày nQp hà so dry tuyéfl;

0 GiâV ch(mg nhân thuQc dOi tugrrg uu tiên trong tuyên dUng viên chirc

(néu cô) dugc co quan, tô chüc cô thâm qryèn chimg thçc;

g) 02 phong bi c6 tem, ghi rô h9 tên, dia chi và sô diç., tho4i liên lac cüa

nguùi dy tuyén; 02 ânh cô 4 x 6cm.

Cdc loqi giiiy tà duqc tap *ép theo thu ttg trên, dQmg trong tüi hô so.

Ghi chü:

- Không hoàn trâ lai hô s«v và 1Ç phi cho nguôi không trung tuyén.

* Dia tliêm bân và thu hà so: HQi Vàn hgc Nghê thu$t tinh Hà Nam.

6ô 230, duùng Trwùng Chinh, thành pna enl Lÿ, tînh Hà lÿam)

4. Hinh thrîc và nQi dung tuyên dgng.

4.1. Hinh thûc tuyên dgng: Xét tuyên

4.2. Nôi dung và câch tinh diém xét tuyên

a) Xét tuyén Viên chûc dwqc thuc hiên 2 vàng nhu sau;

- Vông 1: Kiém tra dièu kiÇn, tiêu chuân cüa nguôi du tuyén dàng kÿ du

tuyên theo yêu càu cüa vi trf viÇc làm, néu phù hqp thi nguôi dç tuyén dugc

tham dg vông 2.

- Vông 2: Kiém tra, sât h4ch thông qua phông ,ân vè nàng lyc, trinh dQ

chuyên môn, nghiÇp vp cüa nguùi du tuyén.

Diém phông vân dugc tinh theo thang diém 100.

Thùi gian chuân bi và trâ lùi câu hôi phông vân cüa môi thi sinh không

quâ 30 phüt.

Không thuc hiên phüc khâo vôi két quâ phông uâr.

b) Xdc dinh ngudi trüng tuyén ffong kÿ xét tuyén Viên chûc.

Ngucri trung tuyên trong § xét tuyén Viên chric phâi cô dü câc dièu kiên sau:

- C6 két quâ diém phông vân dpt tù 50 diém trô lên.

- Cô sô diém vông 2 cÇng vôi <liém uu tiên @éu cô) cao nhât trong chi

tiêu (01) duqc tuyên dung.

- Truùng hçrp cô tù 02 nguùi trô lên c6 két quâ diém phông vân công vôi

cliém uu tiên (néu cô) bàng nhau thi nguùi cô diém phông vân vông 2 cao hcrn là

4



nguÙi trung tuyén. Néu vân không xâc dinh duoc thi Chü tlch HQi quyét dinh

nguùi trung tuyén.

- Truôrng hçrp nguài dg xét tuyén viên chüc thuQc nhièu dôi tuqng uu tiên

thi chi dugc cÔng diém uu tiên cao nhât vào két quâ diém thi t?i vông 2.

- Không thuc hiên bâo luu két quâ xét tuyên cho câc kÿ xét tuyên làn sau.

5. E6i tugng và tliêm uu tiên trong tuyén dgng viên chrfrc.

- Anh hùng luc lugng vü trang, Anh hùng lao dông, thucrng binh, nguôi

huông chinh sâch nhu thucrng binh, thuong binh loai B: dugc công 7,5 diém vào

két quâ diém thi tai vông 2;

- Nguùi dân tQc thiêu sô, sT quan quân dQi, si quan công an, quân nhân

chuyên nghiÇp, nguùi làm công tâc co yéu chuyên ngành, con liÇt si, con thuong

binh, con bÇnh binh, con cüa nguôi huông chinh sâch nhu thu<rng binh, con cüa

thucmg binh loai B, con cüa nguùi ho4t ilông câch mang truôc tông khôi nghTa

(ttr ngày l9l8ll945 trô vè truôc), con dê cüa nguùi ho4t dqng khâng chién bi

nhiêm chât Agc h6a hgc, con Anh hùng lgc lugng vü trang, con Anh hùng Lao

clQng: dugc ceng 5 diém vào két quâ diém thi t?i vông 2;

- Nguôi hoàn thành nghîa vr,r quân sg, nghîa vg phpc vp cô thôi hpn trong

lgc lugng công an nhân dân, clôi viên thanh niên xung phong, dôi viên tri thüc

tré tinh nguyÇn tham gia phât triên nông thôn, mièn nüi tir dû24 thâng trô lên dâ

hoàn thành nhiÇm vq: dugc công 2,5 diém vào két quâ diêm thi t?i vông 2.

6. NOi dung phông vân.

Gàm kién thûc chung, kién thrîc vè chuyên môn, nghiÇp vp cüa vitri viêc làm.

Lru ÿ: Danh mpc tài liÇu phông uâ, dugc niêm yét công khai tai Trp sô

Hôi Vàn hgc NghÇ thu4t tinh dê thi sinh cap nhpt tài liÇu và tu ôn (cô danh mqc

Tài liêu kèm theo).

7. HOi dàng xét tuyên.

7.1. H9i dông xét tuyén do Chü tich Hôi Vàn hsc NghÇ thupt tinh quyét

clinh thành lâp cô 5 thành viên gàm:

- Chü tich Hôi dàng: Dông chi Lânh ctao Hôi.

- Uÿ viên HQi dàng: Câc dông chi Uÿ viên Ban châp hanh, Vàn phông H§i;

Ban Biên tâp Tap chi Sông Châu.
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- Uÿ viên kiêm Thu kÿ H§i dàng: Cân bQ Vàn phông HQi'

NhiÇm vg, quyèn h4n cüa câc thàr:rh viên Hôi dàng xét tuyên thgc hiÇn theo

quy ilinh tai Dièu 2 cinQuy ché tô chüc thi tuyén, xét tuyên công chüc, viên chirc,

thi nâng ng4ch công chric, thi hoëc xét thàng hang chric danh nghè nghiÇp viên

chüc ban hanh kèm theo Thông tu sô O612O2OTT-BNV ngày 0211212020 cüa Bô

Nôi vU ban hanh Quy ché tô chric thi tuyên, xét tuyên công chüc viên chirc, thi

nâng ng4ch công chüc, thi hoëc xét thàng hang chric danh nghè nghiÇp viên chric;

NQi quy thi tuyên, xét tuyén công chirc, viên chüc, thi nâng ng?ch công chüc, thi

ho{c xét thàng hang chirc danh 
"ghè 

nghiÇp viên chüc;

7 .2. Bankiêm tra phiéu và hô so dàng Ly du tuyén.

Ban kiêm tra phiéu và hà so dàng kÿ dU tuyên do Chü tich HQi dàng xét

tuyén thành lQp gôm 3 thành viên.

NhiÇm vç quyèn h4n và trâch nhiêm cüa Ban kiém tra phiéu và hà so

clàng kÿ du tuyén thuc hiên theo quy dinh tai Dièu 9 cüa Quy ché tô chüc thi
i, ,. A

tuyên, xét tuyên công chirc, viên chric, thi nâng ngpch công chûc, thi hoflc xét

thàng hang chric danh nghè nghiêp viên chric ban hanh kèm theo Thông tu s6

O6l2O2O'ff-BNV ngày O2ll2l2\20 cüa Bq N9i v.u ban hành Quy ché tô chric thi
1, ,. A

tuyên, xét tuyên công chirc viên chüc, thi nâng ngpch công chüc, thi ho4c xét thang

hang chüc danh 
"ghè 

nghiêp viên chüc; Ngi quy thi tuyên, xét tuyén công chirc,

viên chûc, thi nâng ng4ch công chüc, thi ho{c xét thàng hang chüc danh 
"ghè

nghiÇp viên chirc;

7.3.Bankiém tra, sât h4ch.

Ban kiêm tra sât hpch do Chü tich Hôi dàng xét tuyên thành lâp gàm:

Truông ban và câc thành viên.

Ban kiém tra sât h4ch gôm câc tiêu ban: Tiéu ban soan thâo câu hôi phông

vân và Tiêu ban phông vân.

- Tiéu ban so4n thâo câu hôi phông vân: do Chü tich HQi dàng xét tuyên

quyét dinh gàm: Truông tiêu ban và câc thành viên. Ban soan thâo câu hôi

phông vân làm viÇc tqi dia diém biÇt lpp cô sg giâm sât cüa Công an tinh.

- Tiéu ban phông ,ârl do Chü tfch HQi dàng xét tuyén qrryét dinh gàm:

Trucmg tiêu ban và câc thành viên.

NhiÇm,rp, q.ryèn h4n cüa Ban Kiém tra, sât h4ch thqc hiÇn theo quy dlnh
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tai Dièu 8 cua Quy ché tô chüc thi tuyén, xét tuyén công chüc, viên chüc, thi nâng

ng4ch công chirc, thi ho{c xét thàng hang chüc danh nghè nghiêp viên chüc ban

hanh kèm theo Thông tu sô O612O2OTI-BNV ngày 0211212020 cüa Be Nai ru ban

hành QuV .hé tô chüc thi tuyén, xét tuyên công chüc viên chüc, thi nâng ng4ch

công chüc, thi ho{c xét thàng hang chirc danh nghè nghiêp viên chüc; Nôi quy thi

tuyén, xét tuyén công chüc, viên chric, thi nâng ngpch công chûc, thi hoflc xét

thàng hang chüc danh nghè nehiêp viên chüc;

7.4.Bangiâm sât § xét tuyén.

Dè nghi Chü tfch UBND tinh quyét dinh thành lap Ban giâmsât § xét tuyén.

8. Kinh phi tô chrfrc xét tuyên.

8.1. Lê phi d1r tuyén.

Müc thu 500.000d/thi sinh dàng kÿ dU tuyên (Theo Thông tu rô
22812016/TT-BTC ngày llllt/2016 cüa Bô Tài chinh quy dfnh mirc thu, cné Aô

thu, nQp, quân 1ÿ và sü dgng phf tuyén dgng, dg thi nâng ngpch, thàng hang

công chûc, viên chüc). Trucrng hçp lê phi cüa câc thi sinh không dü thi ngân

sâch dâm bâo.

8.2. NAi dung chi.

Theo Thông tu sô 22812016/TT-BTC ngày tlllll20l6 cüa Bô Tài chinh

quy tlinh rfirîc.thu, cné aO thu, nQp, quan lÿ và sü dpng phi tuyén dung, dg thi

nâng ng4ch, ttlàng hang công chüc, viên chric.

rv. TÔ cHrrb rHLIc HrEN.

1. Bâo câo UBI\D tïnh phê duyÇt Ké ho4ch trur6,c ngày 25t01t2021

2. DF kién tùr ngày 01t02t2021 tlén ngày 05t3t20212

- Dàng thông bâo Tuyên dpg trên Bâo Hà Nam và niêm yét công khai tai

try sô làm viÇc cüa Hôi Vàn hqc Nghê thuft tinh.

- Thu hô so cüa nguùi dg tuyên.

3. Drf kién fir ngày 08t3t2021tlén ngày 15t3t2021.

- Kiém tra dièu kiÇn tiêu chuân cüa nguùi dg tuyên.

- Hqp Hôi dàng xét duyÇt thi sinh dü dièu kiÇn và thi sinh không dü dièu

kiÇn tham dg phông vân.

- Niêm yét công khai t4i try sô Hgi thi sinh dü dièu kiÇn và không itü dièu

\
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kiÇn tham gia phông vân.

- Güi thông bâo tôi thi sinh dü dièu kiÇn tham gia phông vân.

4.Drf kién tùr ngày l6t3t202l dén2613t2021.

-Â- Tô chüc phông vân.

- Tông hçrp két quâ xét tuyên.

- Hçp HQi dàng xét tuyén.

- Trinh UBND tinh phê duyÇt két quâ xét tuyên.

- Thông bâo két quâ xét tuyên cho thi sinh.

- Nguài trung tuyên mang bân gôc vàn bàng chimg chi, quâ trinh tham gia

clông bâo hiêm xâ hQi fuéu cô).. Aê 6; hqp dàng làm viÇc.

Trên dây h Ké hopch tuyén dUng Viên chüc nàm 2O2l cûaHQi Vàn h9c NghÇ

thu4t tinh Hà Nam.

Trong quâ trinh tô chirc xét tuyên, ngu<ri dg tuyén cô thâc mâc xin goi dén sô

diên thopi:02263.852.690 dé duqc hucrng dân và giâi dâp.

Noi nh$n:
- UBND tinh (dê phê tuyêt);
- Sô Nôivu @ii ttuim dinh);

- Thnng trUc Hôi;
- Lnu W, VP

TM.THTONG TRTTC HOI
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UBND riNrr uÀ Nervr
Her vÀN Hec xcHp ruudr

ceNG noÀ xÂ Hgr cHû Ncnia vrpr NAM
DQc lap - Trp do - H4nh phüc

S6: 01/TB - Iil\rN Hà Nam, ngày 0t thdng 02 nàm 2021

THÔNG nÂo
Vè viÇc xét tuyên viên chlic nâm2021

Thgc hiÇn Quyét Ainfr sO IZZqO-UBND ngày 22/Oll2O21 cüa Üy ban nhân
dân tinh Hà Nam vè viÇc phê duyÇt Ké hopch xét tuyén viên chric HQi Vàn hgc
Nghê thupt tinh nàm 2021. HQi Vàn hgc Nghê thuQt tinh Hà Nam thông bâo viÇc
xét tuyén viên chüc H§i Vàn hgc NghÇ thuât tinh Hà Nam nâm 2021 nhu sau:

1. D6i tugng, tiêu chuân, tlièu kiÇn drp tuyén
t.I. Ngüài cô cdc dièu kiên sau dôy du.oc ddng lV dq, tryê, viên chûc:
a) Là lguOi c6 quôc tich ViÇt Nam và cu tru tai ViÇt Nam;
b) Tuôi dùi tù dü 18 tuôi trô lên;
c) Cô phiéudàng kÿ dU tuyên, cô lÿ lich rô ràng;
d) C6 vàn bàng, chimg chi dào tao phù hçp vôi yêu càu càu v!tri dg tuyên;
<I) Trinh dQ ngopi ngü theo quy itinh cüa BQ Giâo dpc dào tpo;
e) Trinh cte tin hgc cô trinh t1ô d4t chuân kÿ nàng sü dgng công nghÇ thông tin co

bân theo quy <tinh cüa BQ Thông tin Truyèn thông và Bô giâo dsc;

0 Cô phâm chât chinh tri, d4o dr?c tôt;
g) Dü sirc l<hôe thgc hiÇn nhiêm vu;
h) Eâp r?ng câc dièu kiên khâc theo yêu càu cüa vitri viÇc làm.
1.2. Nhifng nguùi sau day không duqc ddng lV dw tuyén viên chûc:
a) Mât hoëc bih4n chê nàng lUc hanh vi dân sU;

. b) Dang trong thùi gian bi t y lu4t, dang bi truy crîu trâch nhiçm hinh sg; clang

châp hanh ban ân, quyêt <Iinh vê hinh sg cüa Tôa rin; dang bi âp dung biÇn phâp xü lÿ
hành chinh dua vào co sô chüa bÇnh, co sô giâo dpc, truong giâo duông.

2. S6 luflrg tuyên: 01 chi tiêu
3. Vi trf viên chrfrc càn tuyên: Biên tfp viên
4. Hinh thrfrc tuyên dgng: Xét tuyén
5. Thùi gian bân, thu hà so: Tù ngày 05/02/2021dén ngày O5/3l2O2l (tru cdc

ngqt thrî bôy, chù nhQt, ngay nghi lê theo quy dinh). H4n cuôi cùng dê nhân hô so là
16h30'ngày 051312021. .

6. Dia diêm bân và thu hô so: Tpi HQi Vàn hqc NghÇ thu4t tinh Hà Nam; Dia
chi: Sô 230 tluong Truông Chinh, phuong Hai Bà Tnmg, thành phô Phü Lÿ, tinh Hà
Nam gap D/c: Lê Thi Tâm - phu trâch Vàn phông HQi (Diên thosi liên
hê:0226.3852690; 0226.38507 I 4; 0988.98 I 742).

Thông tin chi tiét du«v. c niêm yét công khai Ai uu sô Hôi, sô Z:O duong Trucrng Chinh,
phuong Hai Bà Tnmg thàh pnO fnri Lÿ, tinh HàNam.

B.C.
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DANH MU9 TAr LrpU ON T4P
vrEN cHrlc Hor vAN HQC NGHE THUAT NAM 2021

Ké hoqch s6 07 /KH-HVN ngay 10 /t 2 /2020 cûa Hqi VHNT)
.{

1. Luât sa SZtZOtglQHl4, ngày 25 thang 11 nàm 2Ol9 Lupt süa dôi, bô sung mQt

sO aièu cüa LuQt cân bQ, công chrîc và Luflt viên chtrc;

2. LlàtBâo chi sô tO:/ZO16lQH13, ngày 05 thâng 04 nàm 2016;

3. Nghi ctinh sô |I512O20/I{D-CP ngày 25lgl2\2\ cüa Chinh phü quy dinh vè tuyén

dpng, sü dpng và quân 1ÿ viên chric;

4.Ngni clinh sô 08/2017^ID-CP ngày O8lOZl20l7 ciachinh phü quy dinh vè luu chiéu

diÇn tu Aôi voi lopi hinh bâo n6i, bâo hinh và bâo iliÇn tu ilôc lâp v«vi co quan bâo chi;

5.Nghi dinh sô 90/2020ÀID-CP ngày l3l8l2}2} cüa Chinh phü vè dânh giâ, xép lo4i

chât luqng cân bQ, công chüc, viên chüc;

6. Thông tu Liên tich si5 lll2ol6[rfLT/BTTTT-BNV ngày 071412016 cüa BÔ

Thông tin Truyèn thông và Bô Nôi vU quy dinh mâ sô, tiêu chuân chüc danh nghè nghiÇp

oüa câc chüc danh viên chûc Biên tQp viên, Phông viên, Biên dich viên và D4o diên truyèn

hinh thugc chuyên nganh Thông tin và Truyèn thông;

7. Thông tu s6 Tl2OlllTT-BTTT ngày 0lllll2}ll cüa Bô Thông tin và Truyèn
,,

thông quy dinh chi tiét viÇc câp giây phép hopt dQng bâo chf diÇn tü, giây phép chuyên

trang bâo chi diên tü;

8. Thông tu sô LL\\O\|ITT-BTTT ngày l3l7l20ll cüa Bq Thông tin và Truyèn

thông. Thông tu süa aôi, Uô sung môt sô quy dinh cüa Thôngtu 1312008/TT-BTTT ngày

3lll2l2}O8 hucnrg dân viêc thành lap và hoat dông cüa co quan dpi diÇn, phông viên

thuèrng tru ô trong ntrôc cüa co quan bâo chf và Quyét dinh sô 2$12OOà!QD-BVHTT ngày

2lllll2}O2 cûa BQ truong Bô VHTT ban hanh quy ché xuât bân bân tin, tài liÇu, tà roi;

phât hành thông câo bâo chi; cÏàng ban tin trên màn hinh diÇn tu cüa câc co guffi, tô chüc

nuôc ngoài, phâp nhân cô yéu tô nuôc ngoài tai ViÇt Nam;

9. Câu hôi tinh hu6ng rrè tié., thüc chuyên môn vè bâo chi.


