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NỘI QUY
Sơ tuyển thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm
Kiểm lâm viên năm 2019 thuộc Chi cục Kiểm lâm
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BST ngày 03/7/ 2020 của
Ban sơ tuyển thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm Kiểm lâm viên năm 2019)

Điều 1. Quy định đối với thí sinh tham gia sơ tuyển
1. Phải có mặt tại địa điểm tham gia sơ tuyển đúng thời gian quy định.
Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự. Không uống rượu, bia trước khi
tham gia sơ tuyển.
2. Xuất trình Giấy tờ tùy thân (Giấy chứng minh nhân dân, Giấy phép lái
xe, ...) để Ban sơ tuyển đối chiếu khi tham gia sơ tuyển.
3. Sơ tuyển đánh giá kỹ năng đi rừng
- Thí sinh phải đi bộ theo đường mòn trong rừng từ nhà đón, tiếp khách
của khu du lịch sinh thái Na Hang (thuộc Tổ dân phố Nà Mỏ, thị trấn Na Hang,
huyện Na Hang) lên đến Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ (đây là tuyến đường công
chức Kiểm lâm vẫn thường xuyên đi đến Chốt bảo vệ rừng, có chiều dài gần 01
km) và quay trở về từ Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ đến nhà đón, tiếp khách của khu
du lịch sinh thái Na Hang trong khoảng thời gian tối đa 40 phút, thời gian tính từ
khi xuất phát đi đến điểm kết thúc.
Trước khi tham gia sơ tuyển thí sinh phải cam kết tự chịu trách nhiệm và
đảm bảo an toàn cho bản thân trong quá trình sơ tuyển. Thí sinh phải đi theo từng
nhóm quy định, cài số báo danh ở ngực phía bên trái; không được chen lấn, xô
đẩy nhau trong quá trình đi; khi cần hỗ trợ phải đề nghị để công chức Kiểm lâm
biết, giúp đỡ.
Khi đến Chốt bảo vệ rừng Bản Chủ thí sinh phải ký xác nhận (điểm đến lần
1), kết thúc tuyến đường đi tại nhà đón, tiếp khách của khu du lịch sinh thái Na
Hang phải ký xác nhận hoàn thành việc sơ tuyển nội dung đánh giá kỹ năng đi rừng
(điểm đến lần 2). Thí sinh phải tự kiểm tra nội dung trước khi ký xác nhận.
Thí sinh được đánh giá là Đạt về thể lực và kỹ năng đi rừng khi đáp ứng
được đủ 03 điều kiện sau:
- Đi đúng, hết tuyến đường quy định
- Không vượt quá thời gian tối đa cho phép (40 phút).
- Có đủ chữ ký xác nhận điểm đến lần 01 và lần 02

2
Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
1. Thí sinh gây mất an toàn trong quá trình sơ tuyển sẽ bị đình chỉ tham gia
sơ tuyển.
Thí sinh vi phạm ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị xem xét xử lý theo quy định
của pháp luật.
2. Các trường hợp thí sinh vi phạm nội quy sơ tuyển phải lập biên bản thì
Tổ trưởng các tổ giúp việc trực tiếp đang quản lý, giám sát thí sinh lập biên bản
và thí sinh phải ký vào biên bản.
3. Thí sinh có quyền tố giác những người vi phạm nội quy sơ tuyển cho
Trưởng Ban sơ tuyển
Điều 3. Quy định đối với thành viên các Tổ giúp việc Ban sơ tuyển
1. Thành viên các Tổ giúp việc của Ban sơ tuyển phải có mặt tại địa điểm
quy định đúng giờ theo Kế hoạch. Trang phục gọn gàng thể hiện văn minh, lịch
sự (mặc trang phục của ngành, nếu có).
2. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo phân công của Ban
sơ tuyển và Tổ trưởng các Tổ giúp việc
Điều 4. Xử lý vi phạm đối với các thành viên của các Tổ giúp việc Ban
sơ tuyển
Thành viên Ban sơ tuyển, thành viên các Tổ giúp việc Ban sơ tuyển vi
phạm các quy định tại Điều 3 của Nội quy này thì tùy theo mức độ vi phạm, Tổ
trưởng các Tổ giúp việc, Trưởng Ban sơ tuyển nhắc nhở hoặc đề nghị xử lý kỷ
luật theo quy định của pháp luật./.

