Ngày 02/12/2020, B Ni v ã ban hành Thông t 06/2020/TT-BNV v Quy ch t chc thi tuyn, xét tuyn
công chc, viên chc, thi nâng ngch công chc, thi hoc xét thng hng chc danh ngh nghip viên chc; Ni
quy thi tuyn, xét tuyn công chc, viên chc, thi nâng ngch công chc, thi hoc xét thng hng chc danh
ngh nghip viên chc.
Quy ch, ni quy ti Thông t 06/2020/TT-BNV c ban hành thay th cho quy ch, ni quy kèm theo Thông t
03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019. Trong ó, ti ni quy mi v thi tuyn quy nh, thí sinh lu ý mt s ni dung
yêu cu phi thc hin nh:
- Thí sinh phi có mt úng gi quy nh, trang phc gn gàng, vn minh, lch s; trng hp thí sinh d thi n chm
quá 30 phút tính t khi bt u gi làm bài thì không c d thi;
- Xut trình Giy chng minh nhân dân (CMND) hoc Th cn cc công dân (CCCD) hoc mt trong các loi
giy t tùy thân hp pháp khác có dán nh giám th i chiu trc khi vào phòng thi;
- Ngi úng ch theo s báo danh, Giy CMND hoc Th CCCD hoc mt trong các loi giy t tùy thân hp
pháp khác có dán nh lên bàn các giám th phòng thi và các thành viên Hi ng thi kim tra;
- Bài thi ch c vit bng mt loi mc có màu xanh hoc màu en. Không c s dng các loi mc màu khác, mc
nh, mc phn quang, bút chì làm bài thi, tr trng hp thi có quy nh khác (ây là quy nh mi c b sung).
- Trng hp t chc thi trên máy tính, thí sinh phi ký xác nhn vào bng kt qu thi. Nu thí sinh không ký xác
nhn vào bng kt qu thi trc khi ra khi phòng thì phi nhn im 0. Trng hp giám th phát hin thí sinh d thi ký
thay thí sinh d thi khác thì các thí sinh này u phi nhn im 0.
- Ni dung quy ch cng quy nh rõ v tr im bài thi. Thí sinh b khin trách b tr 25% im bài thi môn ó; cnh
cáo b tr 50%. Trng hp thi trc nghim trên giy hoc thi vit, bài thi có hai ch vit khác nhau, bài thi có t
hai bài tr lên, hoc vit hai loi mc…u b chm im 0.
Ngoài ra Thông t s 06/2020/TT-BNV còn có im mi ni bt, ó là nu thí sinh vi phm không ký biên bn thì
mi hai thí sinh bên cnh cùng ký xác nhn. Nu mt trong hai thí sinh hoc c hai thí sinh c mi không ký
thì giám th phòng thi vn lp biên bn và báo cáo Trng ban coi thi xem xét, quyt nh.
Thông t s 06/2020/TT-BNV có hiu lc thi hành k t ngày 20/01/2021.
Xem thêm chi tit Thông t s 06/2020/TT-BNV ti Cng thông tin in t B Ni v theo ng link:
https://moha.gov.vn/baucu/van-ban-huong-dan/thong-tu-so-06-2020-tt-bnv-ngay-02-12-2020-cuabo-noi-vu-ban-hanh-quy-che-to-chuc-thi-tuyen-xet-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-thi-nang-ngachcong-chuc-thi-45289.html.
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