
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỀN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM 2020 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /TB-HĐTD Kon Tum, ngày     tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-PTTH ngày 25/8/2020 của Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-PTTH ngày 25/9/2020 của Đài Phát thanh -

Truyền hình tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông báo 

thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: 

1. Danh sách thí sinh (Có danh sách kèm theo). 

2. Tài liệu tham khảo, ôn tập 

 - Giáo trình báo chí truyền hình. PGS,TS Nguyễn Xuân Sơn, 2011, Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

 - Luật An ninh mạng 2018. 

 - Luật Báo chí 2016. 

 - Luật Viên chức 2010. 

 - Luật Lưu trữ 2011. 

 - Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930 - 1945), 2018. 

 -Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin trên mạng. 

 - Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về Quy định 

chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành 

chính nhà nước. 

 - Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư. 

 -Nội dung chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Những vấn đề 

cơ bản về hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Những vấn đề cơ bản Nhà nước 

CHXHCHVN; Nền hành chính nhà nước và cải cách nền hành chính nhà nước; 

Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản) 

 - Niên giám thống kê tỉnh Kon Tum 2018. 



 - Quyết định số 483/QĐ-HNBVNngày 16/12/2016 Quy định đạo đức nghề 

nghiệp Người làm báo Việt Nam. 

 - Thông tư số17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 Hướng dẫn  thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài phát thanh và Truyền 

hình thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

 - Thông tư 09/2020/TT-BTTTT  ngày 14/4/2020 về việc ban hành Định mức 

kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh. 

 3. Thời gian: Ngày 21/10/2020 

- Buổi sáng: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút; 

- Buổi chiều: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút; 

 4. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, địa chỉ 

258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

 5. Hình thức kiểm tra sát hạch: phỏng vấn 

 6. Lưu ý: 

 - Thí sinh xem danh sách và số báo danh được niêm yết tại Đài Phát thanh-

Truyền hình trước ngày phỏng vấn chính thức 01 ngày. 

 - Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển được niêm yết tại Đài 

Phát thanh- Truyền hình tỉnh và Website của Đài Phát thanh- Truyền hình. 

- Đề nghị thí sinh theo dõi các văn bản triển khai tiếp theo trên Website của 

Đài Phát thanh- Truyền hình, mọi thông tin đề nghị liên hệ phòng Tổ chức- Hành 

chính, điện thoại: 0260.3862518./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Đài; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Thí sinh; 

- Niêm yết trụ sở, Website Đài; 

- Lưu: VT, H/s xét tuyển. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH- TRUYỀN HÌNH 

Phan Cư 
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