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THÔNG BÁO 

Thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 

thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 
   

 

Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng 

Tàu về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quy định số 04-QĐ/TU ngày 27/5/2021 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng 

Tàu sửa đồi bồ sung một số nội dung của Quy định số 31-QĐi/TU ngày 18/01/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Căn cứ Kế hoạch số 2837/KH-SGTVT ngày 01/9/2021 của Sở Giao thông vận 

tải về việc thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 

thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021; 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo về việc thi tuyển đối 

với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông 

vận tải năm 2021, cụ thể như sau: 
 

1. Đối tượng tham dự thi: 

1.1. Đối với công chức Sở GTVT và viên chức các đơn vị trực thuộc 

Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy 

hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển 

chọn của Sở Giao thông vận tải. 

1.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị 

thuộc tỉnh 

a) Cán bộ, công chức, viên chức 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. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.  

c) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại điểm a, điểm b nêu trên 

nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý 

cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản ý cấp phòng thì phải đáp ứng 

đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, 

lĩnh vực theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi: 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn 

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung 

a) Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 

b) Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức 
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danh và vị trí việc làm; 

c) Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ 

ràng, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận; 

d) Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định; 

đ) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

e) Đáp ứng các điều kiện khác do Sở GTVT bổ nhiệm chức danh tuyển chọn 

yêu cầu. 

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể: 

* Về năng lực, kiến thức và hiểu biết 

 Được quy định tại nội dung b) điểm 2 phần IV của Kế hoạch số 2837/KH-

SGTVT ngày 01/9/2021 của Sở Giao thông vận tải; Đề nghị cán bộ, công chức, viên 

chức nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đăng ký dự tuyển.   

* Về trình độ và kinh nghiệm: Chi tiết theo Phụ lục Bảng tiêu chuẩn cụ thể 

về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

3. Số lượng, vị trí thi tuyển:  

Chức danh trưởng phòng và tương đương: 03 vị trí 

3.1. Một (01) vị trí Trưởng phòng - Phòng Quản lý kết cấu & Chất lượng công 

trình giao thông; 

3.2. Một (01) vị trí Giám đốc Công ty Dịch vụ bến xe tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

3.3. Một (01) vị trí Trưởng Ban Quản lý bến xe ô tô khách huyện Châu Đức. 

4. Hồ sơ đăng ký dự thi: Một (01) Bộ hồ sơ, gồm: 

- Đơn đăng ký dự tuyển; 

- Sơ yếu lý lịch (theo Mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh và 

đóng dấu giáp lai) được cơ quan quản lý trực tiếp xác nhận; 

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

cơ quan có thẩm quyền xác nhận; 

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

ký dự tuyển;  

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 

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

- 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; 

- 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; 

- Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt); 
- Quyết định tuyển dụng lần đầu;  

- Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ gần nhất (nếu có). 

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 21/9/2021 (trừ 

ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật).  

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, Trung tâm Hành chính - Chính trị Tỉnh, số 198 Bạch Đằng, phường Phước 

Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (tại Tầng 01) 
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Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và để bảo đảm 

an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị cán bộ, công 

chức, viên chức khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải: 

a) Tuân thủ các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

b) Liên hệ với ông Lâm Đại Triều, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại 

0982379737 hoặc ông Nguyễn Thanh Phương , chuyên viên Văn phòng Sở, số điện 

thoại 0931515979 để nộp hồ sơ. 

7. Thời gian tổ chức thi tuyển: 

a) Thi viết môn Kiến thức chung: Dự kiến trong tháng 10 năm 2021; 

Thời gian cụ thể, chính thức, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ 

thông báo đến người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển. 

- Thi trình bày Đề án: Dự kiến trong tháng 11 năm 2021; 

Thời gian cụ thể, chính thức, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ 

thông báo đến ứng viên dự tuyển phần thi viết môn Kiến thức chung có kết quả điểm 

thi từ 50 điểm trở lên. 
 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo nhu cầu thi tuyển đối 

với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông 

vận tải năm 2021 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở 

Giao thông vận tải, các đơn vị trực thuộc và các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, các địa 

phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết thực hiện./. 
 

Hồ sơ đính kèm: 

- Kế hoạch số 2837/KH-SGTVT ngày 01/9/2021 của Sở Giao thông vận tải; 

- Phụ lục Bảng tiêu chuẩn cụ thể về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng và tương đương thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Mẫu số 01: Đơn đăng ký dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; 

- Mẫu số 02: Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (của Chi ủy 

nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ, công chức, viên chức); 

- Mẫu số 03: Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (của Chi ủy 

nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ, công chức, viên chức) 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Đảng ủy Sở; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Đăng trên trang Thông tin điện tử của Sở GTVT; 

- Niêm yết tại trụ sở: Sở GTVT, Công ty Dịch vụ bến xe tỉnh 

BR-VT và Ban Quản lý bến xe ô tô khách huyện Châu Đức; 

- Lưu: VT, VP. P-PC (03b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thượng Chí 
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