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THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức
 Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Văn Bàn năm 2022

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành

quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, nội quy thi tuyển, xét tuyển công

chức, viên chức, thị nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề

nghiệp viên chức;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về

việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-TTPTQĐ ngày 13/7/2022 về việc tuyển dụng viên

chức tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Văn Bàn năm 2022;
Căn cứ Thông báo số 27/TB-TTPTQĐ ngày 13/7/2022 về việc tuyển dụng viên

chức thuộc đơn vị Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Văn Bàn năm 2022;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Văn Bàn năm
2022 thông báo:

1. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên

chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Văn Bàn năm 2022: là những thí sinh có

tên trong danh sách đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo thông báo số 29/TB-HĐTDVC
ngày 15/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm PTQĐ năm 2022.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng vòng 2

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid -19, cúm A trên địa bàn huyện đang diễn biến
phức tạp và để tạo điều kiện cho thí sinh có thêm thời gian ôn tập các phần thi; Hội đồng
tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất năm 2022 thống nhất lùi thời gian
khai mạc và tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 đã công bố tại Thông

báo số 27/TB-HĐTDVC ngày 13/7/2022. Cụ thể như sau:

2.1.  Tập trung thí sinh

- Thời gian:  15 giờ 00 phút, ngày 26/9/2022 (Thứ 2).

- Địa điểm: Tầng 4, Trụ sở hợp khối các cơ quan huyện Văn Bàn, thôn Văn Tiến,
xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Nội dung: Thí sinh xem sơ đồ thi, số báo danh, phòng thi, nộp lệ phí dự tuyển.
Nếu có vướng mắc hoặc sai sót trong danh sách thi của thí sinh, đề nghị phản ánh về Hội
đồng tuyển dụng Trung tâm Phát triển Quỹ đất trước 16 giờ 00 phút ngày 26/9/2022 để

kịp thời điều chỉnh.

2.2.  Khai mạc và tổ chức thi vòng 2

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 27/9/2022 (Thứ 3).



- Địa điểm: Tầng 4, Trụ sở hợp khối các cơ quan huyện Văn Bàn, thôn Văn Tiến,
xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Nội dung: Khai mạc kỳ thi, nghe phổ biến nội quy, quy chế thi, và thi tuyển
vòng 2.

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có

không quá 15 phút chuẩn bị.

- Môn thi: Thi môn kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành.

*) Lưu ý:

- Thí sinh khi đi mang theo một trong các giấy tờ tùy thân sau để xuất trình trước
khi vào phòng thi: Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe.

- Do tình hình dịch bệnh Covid -19, cúm A, để đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh
và tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy trình tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng yêu

cầu tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi chủ động thực hiện các biện pháp sát khuẩn và đeo
khẩu trang liên tục trong quá trình dự thi (trừ thời điểm kiểm tra, đối chiếu với giấy tờ
tùy thân theo quy định).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất thông báo để các cơ

quan, đơn vị, cá nhân được biết. Thông báo này được niêm yết công khai tại Trung tâm

Phát triển Quỹ đất và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện Văn Bàn:

https://vanban.laocai.gov.vn./.

Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT, TH.
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Nguyễn Đức Tuấn
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