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THÔNG BÁO 

Tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng  

Đợt 1 Thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2023 

 

Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU, ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;  

Căn cứ Công văn số 7888/UBND-SNV ngày 02/7/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về triển khai thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 27 

tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh 

lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; 

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-BQL ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Trưởng 

ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế thí 

điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Ban Quản lý các 

KCN Bà Rịa – Vũng Tàu; 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-BQL ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ban Quản lý 

các KCN về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng đợt 1 thuộc Ban Quản lý 

các KCN năm 2023. 

Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo Tổ chức thi tuyển các chức 

danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng đợt 1 thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp 

năm 2023 như sau: 

1. Số lượng, vị trí thi tuyển 

- 01 vị trí Chánh Văn phòng Ban. 

- 01 vị trí Phó Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp. 

- 01 vị trí Phó Trưởng phòng Quản lý quy hoạch – xây dựng. 

2. Đối tượng  

a) Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch 

chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối 

với chức danh tuyển chọn và đang công tác tại các phòng thuộc Bna quản lý các 

khu công nghiệp.  

b) Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại các phòng thuộc Ban 

Quản lý các khu công nghiệp, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được 

quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký 

tham gia dự tuyển.  
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3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi 

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung 

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 

- Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

- Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức 

danh và vị trí việc làm, như: 

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn đào tạo phù hợp với chức danh 

tuyển chọn. 

+ Trình độ lý luận chính trị: có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị 

hoặc tương đương trở lên. 

+ Trình độ Quản lý nhà nước: ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. 

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp. 

- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay và hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy 

đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận. 

- Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định. 

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Đáp ứng các điều kiện khác do Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu. 

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển (Theo phụ lục 

đính kèm) 

4. Hồ sơ đăng ký dự thi 

a) Đơn Đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 

b) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan 

nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự 

tuyển;  

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn 

được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (02 bộ); 

d) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm 

đăng ký dự tuyển; 

đ) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;  

e) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia 

dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất.  

g) Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân 

của người tham gia dự tuyển và gia đình. 

h) Bản photo quyết định tuyển dụng và quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ 

giai đoạn 2020-2025.  
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i) Phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, kèm theo 2 ảnh 4 x 6. 

5. Hình thức, nội dung thi tuyển 

a) 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; về chức trách, nhiệm vụ, quyền 

hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. 

b) Thi trình bày Đề án: Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng 

viên dự tuyển phần thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên. Nội dung thi trình 

bày Đề án là: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”. 

6. Thời gian tổ chức thi tuyển 

a) Thời gian nhận hồ sơ (trong giờ làm việc): Từ ngày 01/2/2023 đến hết 

ngày 18/2/2023. Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu 

(số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa). Số điện 

thoại: 0254.3816640.  

* Lưu ý: Thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường 

Phước Trung, thành phố Bà Rịa (bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức 

danh lãnh đạo, quản lý Ban Quản lý các KCN đợt 1 năm 2023). 

b) Thời gian thi viết kiến thức chung: dự kiến trong tháng 3/2023. 

c) Thời gian thi trình bày Đề án: dự kiến trong tháng 4/2023.  

Thời gian hướng dẫn viết Đề án và thời gian thi chính thức: Ban Quản lý các 

KCN Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ có thông báo gửi đến từng thí sinh đủ điều kiện tham 

gia dự tuyển. 

7. Địa điểm thi tuyển 

Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu (số 198, đường Bạch Đằng, 

phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa). 

Ban Quản lý các KCN thông báo nhu cầu thi tuyển các chức danh lãnh đạo, 

quản lý cấp phòng đợt 1 thuộc Ban quản lý năm 2023 đến toàn thể công chức 

đang công tác tại Ban; đơn vị trực thuộc Ban (Công ty IZICO) và các sở, ban, 

ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh biết để đăng ký dự tuyển./.  

(Đính kèm: Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về trình độ và kinh nghiệm của từng 

chức danh thi tuyển; mẫu Đơn đăng ký dự thi; Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2A của Ban 

Tổ chức Trung ương) 
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Nơi nhận:        
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c); 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Ban (báo cáo); 

- Các phòng thuộc Ban; Cty IZICO; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://baria-

vungtau.gov.vn); 

-CổngthôngtinđiệntửBan (https://biza.gov.vn); 

- Lưu: VT, VP. 

                             TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                        

                           Nguyễn Anh Triết 

 

https://baria-vungtau.gov.vn/
https://baria-vungtau.gov.vn/
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