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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 987/SGDĐT-TCCB
V/v hướng dẫn phần thi trình bày
đề án, kỳ thi tuyển chức danh lãnh
đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Sở
năm 2021.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh
lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
năm 2021; căn cứ Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 12/02/2018 của Tỉnh ủy Bà
Rịa - Vũng Tàu thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp
phòng và tương đương giai đoạn 2018 đến 2021; căn cứ Quy chế số 06-QC/TU
ngày 29/11/2017 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thí điểm thi tuyển chức danh
lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn cụ thể phần thi trình bày đề án,
kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Sở năm 2021, như
sau:
1. Cách thức triển khai đề án:
- Căn cứ tên đề án được giao, thí sinh dự thi triển khai nội dung đề án theo
hướng: đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh hạn chế của đơn vị sử
dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và
đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển
chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự
tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn;
- Trong quá trình bảo vệ đề án cần tập trung: 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 và những người tham
dự.
2. Thành phần những người tham dự phần thi trình bày Đề án:
- Toàn bộ Hội đồng thi tuyển.
- Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị có chức danh cần
tuyển (từ tổ phó trở lên); đại diện của các tổ chức đoàn thể (Công Đoàn, Đoàn
TNCS HCM) được quyền đăng ký tham dự và chất vấn người dự tuyển.
- Chủ tịch Hội đồng thi tuyển điều hành và quyết định việc người dự tuyển
phải trả lời câu hỏi chất vấn của những người tham dự, bảo đảm đúng yêu cầu
của chức danh tuyển chọn và thời gian trả lời chất vấn của người dự tuyển.
3. Thời gian thi trình bày Đề án:
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- Trình bày đề án: tối đa 45 phút.
- Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án: từ 60 phút đến 90 phút.
- Thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn: không quá 05 phút.
4. Điểm thi trình bày Đề án: được chấm theo thang điểm 100, cơ cấu
điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau:
- Xây dựng đề án: 20 điểm;
- Bảo vệ đề án: 40 điểm;
- Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.
5. Các thành viên Hội đồng thi tuyển thực hiện chấm điểm thi trình bày Đề
án của người dự tuyển theo từng phần và gửi kết quả chấm thi (tổng số điểm, của
cả 3 phần) cho Thư ký Hội đồng thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi
tuyển trước khi công bố.
6. Kết quả điểm thi trình bày Đề án: là điểm trung bình cộng của các
thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp có thành viên Hội
đồng thi tuyển cho tổng số điểm chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở
lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia
chấm thi thì điểm của thành viên này không được chấp nhận và kết quả điểm thi
trình bày Đề án của người dự tuyển được tính theo kết quả cho điểm của các
thành viên còn lại của Hội đồng thi tuyển.
Tổng điểm trình bày đề án làm tròn đến 02 chữ số thập phân.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày đề án.
7. Xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển
- Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thi tuyển về kết quả điểm thi trình bày Đề
án của người dự tuyển, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Giám đốc Sở lấy người
có số điểm thi trình bày Đề án cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm để
lấy ý kiến tập thể lãnh đạo Sở và Đảng ủy Sở bằng văn bản. Trường hợp có nhiều
người cùng có kết quả điểm thi trình bày Đề án cao nhất bằng nhau thì đều được
đưa ra lấy ý kiến theo quy định này.
- Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, tập thể lãnh
đạo Sở và Đảng ủy Sở phải có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của Giám đốc Sở.
Trường hợp người được đưa ra lấy ý kiến mà tập thể lãnh đạo Sở và Đảng
ủy Sở không đồng ý thì tập thể lãnh đạo Sở và Đảng ủy Sở phải nêu rõ lý do; nếu
lý do hợp lý (mới phát hiện người dự tuyển không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện
bổ nhiệm) thì Giám đốc Sở tiếp tục chọn người có kết quả điểm thi trình bày Đề
án thấp hơn liền kề tổng số những người đạt trên 50 điểm để đưa ra lấy ý kiến tập
thể lãnh đạo Sở và Đảng ủy Sở.
- Căn cứ ý kiến của Đảng ủy Sở và tập thể lãnh đạo Sở trao đổi, nếu không
phát hiện có sai phạm trong quá trình tổ chức tuyển chọn thì thống nhất để Giám
đốc Sở thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định.

3

8. Thứ tự ưu tiên trong trường hợp có từ hai người dự thi trở lên có
kết quả thi bằng điểm nhau:
- Người đang làm việc tại đơn vị có vị trí thi tuyển.
- Người trong quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý tương đương hoặc cao
hơn so với vị trí thi tuyển.
- Người dự thi có trình độ chuyên môn cao hơn.
9. Về thời gian thực hiện và yêu cầu:
- Sở sẽ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức sau khi có kết quả phần thi
viết.
- Người dự thi nộp slides trình chiếu (nếu có), nội dung đề án cho thư ký Hội
đồng (đ/c Mai Thiện Nhân, PTP TCCB Sở) và phô-tô thành 10 bộ: nộp chậm
nhất 1 ngày trước ngày tổ chức thi.
10. Về việc thông báo tên trình bày đề án: Hội đồng tuyển chọn sẽ thông
báo đến từng thí sinh sau khi có kết quả của phần thi viết.
Trên đây là hướng dẫn phần thi trình bày đề án của Sở GDĐT trong kỳ thi
tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Sở năm 2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ (b/c);
- BTC Tỉnh ủy (b/c);
- Đài PTTH tỉnh, Báo BR-VT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu VT, TCCB.
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