
VĂN PHÒNG UBND TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

 

Số:          /TB- HĐTD 

     

     Điện Biên, ngày 13  tháng 10  năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO  

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1,  kỳ  

tuyển dụng công chức, Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 (đợt 2) 

    

Hội đồng tuyển dụng công chức, Văn phòng UBND tỉnh Thông báo danh 

sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1,  kỳ tuyển dụng 

công chức năm 2022 (đợt 2), cụ thể như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, kỳ  tuyển 

dụng công chức năm 2022, đợt 2 (có danh sách trích ngang kèm theo) 

2. Nội dung thi vòng 1 

- Nội dung thi vòng 1:  

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về hệ thống chính trị, tổ 

chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành 

chính nhà nước; công chức, công vụ; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo 

tiêu chuẩn của ngạch dự thi; công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng UBND 

tỉnh.  

- Thời gian thi 60 phút. 

+ Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh), 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút. 

+ Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian thi 

30 phút. 

- Về đề cương ôn tập (thí sinh tự nghiên cứu ôn tập) 

3.  Thời gian, địa điểm thi vòng 1 

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc  8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2022. 

- Địa điểm: Tại Phòng số 1- Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên (Số 851- 

Đường Võ Nguyên Giáp,  phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên). 

Hội đồng tuyển dụng công chức, Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 yêu 

cầu thí sinh có mặt đúng thời gian, địa điểm để tham gia thi tuyển./. 
 

Nơi nhận:  
- CVP UBND tỉnh (b/c); 

- Các Ban của HĐTD VPUBND tỉnh; 

- Thí sinh dự thi; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Cổng TTĐT VPUBND tỉnh; 

- Lưu: HS tuyển dụng.  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 
 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nguyễn Ngọc Thể 



DANH SÁCH  

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN DỰ THI VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số       /TB - HĐTD  ngày 13/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng, Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên) 
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