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THÔNG BÁO  

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 - kỳ thi 

tuyển công chức của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-VPUB ngày 20/01/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022.  

Tiếp theo Thông báo số 105/TB-HĐTD ngày 15/02/2022 của Hội 

đồng tuyển dụng về kết quả thi vòng 1 - Kỳ thi tuyển công chức của Văn 

phòng UBND tỉnh. Hội đồng tuyển dụng công chức Văn phòng UBND tỉnh 

Điện Biên Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 - 

Kỳ thi tuyển công chức năm 2022, như sau: 

1. Thí sinh tham dự thi tuyển vòng 2 

Là thí sinh đã đạt yêu cầu và điều kiện theo tổng hợp kết quả thi vòng 1- 

Kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên tại 

Thông báo số 105/TB-HĐTD ngày 15/2/2022 của Hội đồng tuyển dụng, Văn 

phòng UBND tỉnh Điện Biên. 

(Có danh sách kèm theo) 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 được 

đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên (địa chỉ: 

http://dienbien.gov.vn), Cổng Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: 

http://vpubnd.dienbien.gov.vn) và niêm yết công khai tại Văn phòng UBND tỉnh 

Điện Biên. 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 

- Thời gian: Thứ sáu ngày 04 tháng 3 năm 2022 

 + 8 giờ 00 phút: Phổ biến nội quy thi tuyển vòng 2 

 + 8 giờ 30 phút: Tổ chức thi vòng 2 

 - Địa điểm: Phòng họp số 1, Trụ sở UBND tỉnh Điện Biên 

 3. Hình thức, nội dung thi vòng 2 

 a) Hình thức thi: Phỏng vấn 

 b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức chung về chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi 

công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

http://dienbien/


Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của 

Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương;  

 + Quy chế văn hóa công sở, bảo vệ bí mật Nhà nước. 

 + Hệ thống, bộ máy cơ quan hành chính tỉnh Điện Biên 

 + Một số nội dung liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

 + Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên 

 c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự 

thi có không quá 15 phút để chuẩn bị). 

 d) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm. 

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức 

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau: 

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.  

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định hiện 

hành (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu 

được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo 

lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình 

thức phỏng vấn. 

Nhận được Thông báo này, Hội đồng tuyển dụng Văn phòng UBND tỉnh 

Điện Biên năm 2022 yêu cầu thí sinh tham gia dự tuyển đúng thời gian quy 

định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chánh VP UBND tỉnh (B/c); 

- Trung tâm TH-CB tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Các Ban giúp việc của HĐTD; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, HCTC.  
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ THI VÒNG 2 

KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2022 (đợt 2) 

( Kèm theo Thông báo số:    /TB-HĐTD ngày    /3/2022 của Hội đồng tuyển dụng Văn phòng UBND tỉnh năm 2022) 

STT Họ và tên 

Ngày tháng, năm 

sinh Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Trình độ 

Văn hóa 

Trình độ chuyên 

môn 

(chuyên ngành) 

Trường đào 

tạo 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ngô Minh Đức  13/11/1996  Kinh 

SN 22, tổ 9, Phường 

Tân Thanh, Thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

 

12/12 

Đại học, chuyên 

ngành Quản lý 

công 

Đại học Kinh 

tế Quốc dân 
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