
 UBND TỈNH NINH THUẬN 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /TB-ĐPTTH Ninh Thuận, ngày      tháng 6 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Công khai Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi 

tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó phòng chuyên môn 

thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình  

 

Ngày 21/6/2021, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận đã ban 

hành Kế hoạch số 737/KH-ĐPTTH về tổ chức đánh giá Chương trình hành động 

trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên 

môn thuộc Đài; 

Theo đó, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận niêm yết công khai 

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ 

nhiệm. Số lượng và các chức danh được đánh giá: 03 

- Trưởng phòng Thời sự. 

- 01 Phó Trưởng phòng Thời sự. 

- 01 Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ. 

         Viên chức đăng ký tham gia xét tuyển vào các chức danh trên phải trải qua 02 

phần: 

- Phần 1: Viết; thuyết trình Chương trình hành động (khuyến khích trình bày 

qua PowerPoint) và trả lời câu hỏi chất vấn liên quan đến nội dung Chương trình 

hành động.  

- Phần 2: Trả lời câu hỏi; nội dung xử lý tình huống liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực nơi có vị trí chức danh cần xem xét bổ nhiệm. 

Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá: Từ ngày 18/7/2021 đến ngày 25/7/2021. 

Địa điểm tổ chức đánh giá: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. 

(Đính kèm Kế hoạch số 737/KH-ĐPTTH v/v tổ chức đánh giá chương trình hành động) 

Nơi nhận: 
- Trang thông tin điện tử Đài; 

- VP niêm yết công khai; 

- Lưu: VT, TC. 

TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH 

 

Trần Thị Thu Thiên 
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