
 

THÔNG BÁO 

Kế hoạch thi thăng hạng viên chức từ Tuyên truyền viên lên  

Tuyên truyền viên chính đối với viên chức Đài Phát thanh-Truyền hình  

tỉnh Kon Tum năm 2021 

 

Căn cứ Công văn số 2556/SNV-CCVC ngày 01/10/2021 của Sở Nội vụ về 

việc phê duyệt Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Tuyên 

truyền viên lên Tuyên truyền viên chính đối với viên chức Đài Phát thanh-Truyền 

hình tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 386/KH-PTTH ngày 06/10/2021 của Đài Phát thanh-

Truyền hình tỉnh Kon Tum về Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức từ Tuyên truyền viên lên Tuyên truyền viên chính đối với viên chức Đài Phát 

thanh-Truyền hình tỉnh Kon Tum năm 2021. 

Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Kon Tum thông báo Kế hoạch thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức từ Tuyên truyền viên lên Tuyên truyền viên chính 

đối với viên chức Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Kon Tum năm 2021, cụ thể sau: 

 1. Đối tượng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

 Viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp Tuyên truyền viên hoặc 

tương đương (chức danh nghề nghiệp hạng IV) có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy 

định; đang công tác tại vị trí việc làm yêu cầu chức danh nghề nghiệp cao hơn chức 

danh nghề nghiệp hiện giữ (Chuyên viên hoặc tương đương, chức danh nghề nghiệp 

hạng III) theo quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

 2. Điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 

công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy 

định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề 

nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh 

vực nghề nghiệp. 

 - Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp thi thăng hạng. 

 - Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp 
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hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi thăng 

hạng. 

Trường hợp viên chức được miễn thi môn tin học, ngoại ngữ theo quy định 

tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì đáp ứng yêu cầu 

về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp dự thi thăng hạng. 

3. Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm: 

3.1. Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp, có xác nhận của cơ quan sử dụng viên chức. 

3.2. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp của viên chức theo quy định. 

3.3. Bản sao văn bằng chuyên môn, các chứng chỉ: ngoại ngữ, tin học, bồi 

dưỡng chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự 

thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về 

ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự thi thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

 3.4. Bản sao các văn bản: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp; quyết định nâng bậc lương gần nhất. 

 4. Lệ phí dự thi 

Thí sinh sự thi phải nộp một khoản lệ phí là: 700.000 đồng1  

5. Thời gian và địa điểm tổ chức thi: 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

15/10/2021. 

- Thời gian xét duyệt hồ sơ và thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi từ ngày 

16/10 đến ngày 17/10/2021. 

 - Thời gian ôn thi từ ngày 18/10 đến ngày 25/10/2021. 

- Thời gian tổ chức thi, ngày 19, 20 tháng 10 năm 2021. 

- Địa điểm tổ chức thi: Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Kon Tum, số 258A 

Phan Đình Phùng, phường Duy Tân, thành phố  Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

 6. Hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

                                                           

1 Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 
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6.1. Môn kiến thức chung 

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm. 

b) Nội dung thi: 60 câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật về ngành, lĩnh vực sự nghiệp, pháp luật về viên chức theo yêu cầu của 

chức danh nghề nghiệp dự thi. 

c) Thời gian thi: 60 phút. 

6.2. Môn ngoại ngữ: 

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm. 

b) Nội dung thi: 30 câu hỏi về Tiếng anh. 

c) Thời gian thi: 30 phút. 

6.3. Môn tin học: 

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm. 

b) Nội dung thi: 30 câu hỏi theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi. 

c) Thời gian thi: 30 phút. 

6.4. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 

a) Hình thức thi: Thi viết. 

b) Nội dung thi: Kiểm tra và đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của chức danh nghề nghiệp dự thi. 

c) Thời gian thi: 120 phút, thang điểm 100 điểm. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức-Hành chính, Đài Phát thanh-Truyền 

hình tỉnh Kon Tum; Điện thoại 02063862544 hoặc 09035961992. 

Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Kon Tum thông báo đến viên chức các phòng 

chuyên môn có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định biết, đăng ký dự thi./. 

 
Nơi nhận: 
- Các phòng chuyên môn (t/h); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TCHC, HSTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Cư 

   

                                                           

2 Kế hoạch số 383/KH-PTTH ngày 06/10/2021 và Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện 

tử tổng hợp kontumtv.vn và niêm yết công khai tại phòng Tổ chức-Hành chính. 
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