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UBND TỈNH NINH THUẬN 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

  

Số:              /KH-ĐPTTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thi tuyển viên chức năm 2021 

 
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sừạ đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chửc và thực hiện chế độ hơp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT- BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ 

ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về thẩm quyền tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản 

mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao biên chế sự nghiệp tại các đơn vị sự 

nghiệp do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên hoặc đảm bảo một phần 

chi thường xuyên thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao biên chế sự nghiệp (số lượng người 

làm việc) tại các đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường 

xuyên hoặc đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 

2021;  

Căn cứ nhu cầu vị trí việc làm và tình hình sử dụng biên chế hiện tại của 

đơn vị, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch thi 

tuyển viên chức năm 2021. Cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đài đủ về số lựợng,  

đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao. 
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2.  Yêu cầu: Việc tổ chức thi tuyển viên chức được thực hiện nghiêm túc 

và theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

II. Nguyên tắc  

1. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, Đề án vị trí việc làm của Đài đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt và điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

cần tuyển; căn cứ vào chỉ tiêu biên chế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 

2021. 

2. Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh 

tranh và chất lượng để lựa chọn được những người có trình độ chuyên môn đáp 

ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của lĩnh vực cần tuyển. 

III. Nhu cầu, vị trí việc làm cần tuyển 

Số lượng viên chức cần tuyển: 04 vị trí. 

Vị trí Phóng viên: 03. 

Vị trí Phát thanh viên: 01 

IV. Phương thức, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển 

1. Phương thức 

Tổ chức thi tuyển (theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161 

/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ). 

2. Điều kiện đăng ký 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. 

- Có tuổi đời từ đủ 25 đến 30 tuổi. 

- Có đơn đăng ký thi tuyển. 

- Có lý lịch rõ ràng. 

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 

- Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên và có chứng chỉ đào tạo phù hợp với 

chuyên ngành cần tuyển. 

 V. Tổ chức thực hiện 

1. Thời gian thực hiện 

1.1. Đợt I năm 2021 

- Thông báo thi tuyển: Quý I năm 2021. 

 - Thời gian tổ chức thi tuyển: Quý II năm 2021. 

1.2. Đợt II năm 2021 

- Thông báo thi tuyển: Quý III năm 2021. 

 - Thời gian tổ chức thi tuyển: Quý IV năm 2021. 

2. Phân công nhiệm vụ 
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1. Phòng Hành chính tổng hợp:  

Thông báo công khai kế hoạch thi tuyển, thời gian nhận hồ sơ, thời gian 

hướng dẫn và thi tuyển; chuẩn bị điều kiện và tài liệu phục vụ thi tuyển; Thành 

lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 và thực hiện đảm bảo quy trình quy 

định. 

2. Phòng Nội dung:  

 Chuẩn bị nội dung thi tuyển: 1 Bản tin (04 tin vắn), 04 thông tin (số liệu) 

để viết tin...).  

3. Phòng Kỹ thuật:  

Bố trí thiết bị, phòng thu, ghi hình, camera phục vụ buổi thi tuyển. 

 

 Trên đây là Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2021 của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Ninh Thuận./. 

 

(Đính kèm 02 phụ lục) 

 
        : 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn; 

- CBVC; 

- P. Nội dung (TB Website); 

- Niêm yết tại Đài; 

- Lưu VT, TC.                                                                    

 

 

GIÁM Đ C 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hà 
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Phụ lục 1 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM,  

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN 

 

 
Chức 

danh cần 

tuyển  

 

Chỉ 

tiêu 

thi 

tuyển 

 

Vị trí việc 

làm 

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu 

Trình độ 

chuyên môn 

Trình độ 

Tin học 

Trình độ 

Ngoại 

ngữ 

Điều kiện khác 

Phóng viên  

 

03 Viết tin (biên 

tập), quay phim, 

dựng phim,  đọc 

lời bình . . .  
 

Đại học  (ngành 

ngữ văn, báo chí, 

quan hệ công 

chúng, PTTH)  

 

 

 

B/ 

ƯDCNTTCB 

 

 

 

B 

Anh văn 

 

Ưu tiên cho người có 

chứng chỉ kỹ năng biên 

tập, quay phim, dẫn 

chương trình, … 

 

 

 

 

 

 

Phát thanh 

viên  

 

 

01 

 

Viết tin (biên 

tập), quay phim, 

dựng phim,  đọc 

lời bình . . .  
 

 

 

 

 

 

Đại học  (ngành 

ngữ văn, báo chí, 

quan hệ công 

chúng, PTTH)  

 

 

 

B/ 

ƯDCNTTCB 

 

 

 

B 

Anh văn 

 

Ưu tiên cho người có 

chứng chỉ kỹ năng biên 

tập, quay phim, dẫn 

chương trình, … 

 

 

 

 

 
 

 

Phụ lục 2 

    S  LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ NHU CẦU XÉT TUYỂN 

 

 

Số 

TT 

 

 

Tên đơn vị 

Số 
lượng 

biên chế 

giao năm 

2020 

 

Số lượng biên 

chế hiện có 

 

Số lượng biên 

chế thi tuyển 

 

Chỉ 
tiêu 

thi tuyển 

 

Thời gian thi 

tuyển 

 

1 
Đài Phát thanh 

và Truyền hình 

tỉnh Ninh Thuận 

 

76 
 

72 
 

04 
 

04 
 

Quý II, 

IV/2021 

(Kèm theo Kế hoạch 166/KH-ĐPTTH ngày 03/02/2021
của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận) 

(Kèm theo Kế hoạch 166/KH-ĐPTTH ngày 03/02/2021 

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận) 
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