
 

THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển  

viên chức năm 2019 vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý  

nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 

và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 

03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một 

số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức 

tỉnh Tuyên Quang năm 2019; 

Căn cứ Văn bản số 879/UBND-NC ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tổ chức tuyển dụng viên chức, công chức năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Sở Tư 

pháp về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-STP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc 

Sở Tư pháp về việc phê duyệt Phương án đề thi tuyển viên chức năm 2019. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức 

năm 2019 vào Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang, như sau: 

1. Đối tượng tham dự thi tuyển 

Triệu tập 15 thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức năm 

2019 vị trí dự tuyển: Chuyên viên  pháp lý, đơn vị làm việc: Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang theo Thông báo số 

SỞ TƯ PHÁP                                             

TỈNH TUYÊN QUANG                    

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2019  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

 

Số: 07/TB-HĐTDVC Tuyên Quang, ngày 16 tháng 4 năm 2020 



 2 

18/TB-STP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển viên chức năm 2019 (vòng 

1) (Có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian và địa điểm 

a) Thời gian và địa điểm hướng dẫn làm bài thi 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2020 (thứ bảy). 

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Số 

501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Thí sinh đến trước 30 phút để nộp phí tuyển dụng viên chức; danh mục tài 

liệu ôn tập được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: 

https://tuyenquang.gov.vn/), Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang (địa chỉ: http://tuphaptuyenquang.gov.vn/), thí sinh truy cập để ôn tập. 

b) Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 1 (Thi trắc nghiệm) 

- Thời gian khai mạc kỳ thi: 8 giờ 00 phút ngày 06 tháng 5 năm 2020 (thứ tư). 

Thí sinh có mặt trước 30 phút để xem thông tin về số báo danh, phòng thi, nội quy 

thi, thời gian thi đối với từng môn. 

- Địa điểm thi: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: số 501, đường 17/8, 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy. 

- Thời gian thi: 

+ Thi trắc nghiệm Kiến thức chung (60 câu hỏi, 60 phút), thời gian thi từ 8 

giờ 30 phút ngày 06 tháng 5 năm 2020. 

+ Thi trắc nghiệm Tin học (30 câu, 30 phút), thời gian từ 13 giờ 30 phút 

ngày 06 tháng 5 năm 2020. 

+ Thời gian thi ngoại ngữ Tiếng Anh (30 câu, 30 phút), thời gian thi từ 15 

giờ 00 phút ngày 06 tháng 5 năm 2020. 

Lưu ý: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng 

phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì thí sinh 

được dự thi tiếp vòng 2, cụ thể: Kiến thức chung trả lời đúng từ 30/60 câu (30/60 

điểm) trở lên; Tiếng Anh, Tin học trả lời đúng từ 15/30 câu (15/30 điểm) trở lên. 

c) Hình thức, thời gian, địa điểm thi Vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) 

- Hình thức thi: Thi phỏng vấn. 

- Thời gian thi: Ngày 15 tháng 6 năm 2020 (thứ ba). 

- Địa điểm: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: số 501, đường 17/8, 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

https://tuyenquang.gov.vn/
http://tuphaptuyenquang.gov.vn/


 3 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Tư pháp sẽ có thông báo 

triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 theo quy định. 

3. Một số lưu ý đối với thí sinh 

Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi tuyển đúng giờ; mang theo giấy tờ tùy 

thân (Chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy phép lái xe) để đối chiếu trước khi 

vào phòng thi. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Tư pháp thông báo tới thi 

sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi biết và thực hiện. Thông báo này được đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: 

https://tuyenquang.gov.vn/), Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang (địa chỉ: http://tuphaptuyenquang.gov.vn/) và niêm yết tại trụ sở làm việc 

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- BCĐ Tuyển dụng viên chức tỉnh;  (Báo cáo);     

- Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Sở Nội vụ;                                                                                      
- Sở Thông tin và truyền thông 

(đăng tải Website tỉnh); 

- Đoàn Giám sát TDVC tỉnh;                                                                        
- Các Phó Giám đốc STP; 

- Thành viên HĐTDVC của STP; 

- Trang thông tin điện tử STP (đăng tải); 

- Niêm yết tại trụ sở STP;  

- Văn phòng Sở; 

- Thí sinh đủ điều kiện dự thi; 

- Lưu: VT, VP.HSTDVC.Gi.                                                               

                                                                                     

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Hà Quang Giai 

 

 

 

 

 

 

https://tuyenquang.gov.vn/
http://tuphaptuyenquang.gov.vn/


DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 VÀO 

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

(Kèm theo Thông báo số: 07/TB-HĐTDVC ngày 16/4/2020 của Hội đòng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT 

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH ĐĂNG KÝ 

DỰ TUYỂN 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu thường 

trú; chỗ ở hiện 

nay 

Trình độ 
Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký dự 

thi 

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 
Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

1 Phạm Thị Thảo Anh 13/7/1994 Nữ Kinh 

Xóm 6, xã Thái 

Bình, huyện 

Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang 

Cử nhân,  

Đại học khoa 

học- Đại học 

Thái Nguyên, 

chuyên ngành: 

Luật dân sự; 

xếp loại: Khá 

(Chính quy) 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Anh A2 

Chứng 

chỉ tin 

học B 

Tiếng 

Anh 
  

2 Lê Thị Vân Anh 14/01/1996 Nữ Kinh 

Tổ 15, phường 

Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Cử nhân luật,  

Học viện an 

ninh nhân dân;  

chuyên ngành: 

Luật dân sự; 

xếp loại: Khá 

(Chính quy) 

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Anh B1 

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Tiếng 

Anh 
  

3 Ma Thị Thanh Hà 03/8/1997 Nữ Tày 

- Hộ khẩu 

thường trú: 

Thôn Điểng, xã 

Nhân lý, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang;  

- Chỗ ở hiện 

nay: Tổ dân phố 

Cử nhân luật,   

Học viện cảnh 

sát nhân dân; 

chuyên ngành: 

Tư pháp hình 

sự; xếp loại: 

Giỏi (Chính 

quy) 

Chứng 

nhận 

Tiếng 

Anh B1 

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

công nghệ 

thông tin 

nâng cao 

 Miễn 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 
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TT 

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH ĐĂNG KÝ 

DỰ TUYỂN 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu thường 

trú; chỗ ở hiện 

nay 

Trình độ 
Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký dự 

thi 

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 
Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Vĩnh Thịnh, thị 

trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang 

4 Nguyễn Thị  Hiền 16/11/1996 Nữ Tày 

Thôn 3, xã Côn 

Lôn, huyện Na 

Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Cử nhân,  

Đại học Luật 

Hà Nội, 

chuyên ngành: 

Luật; xếp loại: 

Khá (Chính 

quy) 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Anh B 

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

 Miễn 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

5 Nguyễn Thanh Hoa 07/11/1995 Nữ Kinh 

Tổ dân phố cơ 

quan- thị trấn 

Sơn Dương, 

huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 

Cử nhân,  

Đại học luật 

Hà Nội, 

chuyên ngành: 

Luật; xếp loại: 

Khá (Chính 

quy) 

 

TOEIC 

650 

(tương 

đương 

Bậc 4) 

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Tiếng 

Anh 
  

6 Lục Thị Liễu 25/12/1994 Nữ Tày 

- Hộ khẩu 

thường trú: Tổ 

10 Phường Minh 

Khai, thành phố 

Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang. 

- Chỗ ở hiện 

Cử nhân,  

Đại học Luật 

Hà Nội; 

chuyên ngành: 

Luật Kinh tế; 

xếp loại: Khá 

(Chính quy) 

Chứng  

chỉ 

tiếng 

Anh B 

Chứng 

chỉ tin 

học B 

 Miễn 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 
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TT 

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH ĐĂNG KÝ 

DỰ TUYỂN 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu thường 

trú; chỗ ở hiện 

nay 

Trình độ 
Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký dự 

thi 

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 
Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

nay: Thôn Húc, 

xã Phúc Thịnh, 

huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang 

7 Nịnh Hải Nam 22/9/1995 Nam 
Cao 

Lan 

Tổ dân phố cơ 

quan, thị trấn 

Sơn Dương, 

huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 

Cử nhân,  

Đại học Công 

đoàn, chuyên 

ngành: Luật; 

xếp loại: Khá 

(Chính quy) 

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Anh B 

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

 Miễn 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

8 Triệu Thị Tấn 15/6/1995 Nữ Tày 

Bản Va, xã Yên 

Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Cử nhân,  

Đại học Công 

đoàn, chuyên 

ngành: Luật; 

xếp loại: Khá 

(Chính quy) 

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Anh B 

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

 Miễn 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

9 Lê Hồng Thắm 06/10/1997 Nữ Kinh 

Tổ dân phố Tân 

Phúc, thị trấn 

Sơn Dương, 

huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Cử nhân,  

Đại học Luật 

Hà Nội ; 

chuyên ngành: 

Luật; xếp loại: 

Khá  

(Chính quy) 

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Anh 

Bậc 3 

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Tiếng 

Anh 
  

10 Nguyễn Thị Thu 30/10/1997 Nữ Tày 

Thôn Nà Thưa, 

xã Côn Lôn, 

huyện Na Hang, 

Cử nhân,  

Đại học Luật 

Hà Nội ; 

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

 Miễn 

Dân 

tộc 

thiểu 
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TT 

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH ĐĂNG KÝ 

DỰ TUYỂN 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu thường 

trú; chỗ ở hiện 

nay 

Trình độ 
Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký dự 

thi 

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 
Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

tỉnh Tuyên 

Quang 

chuyên ngành: 

Luật học; xếp 

loại: Khá. 

Anh B công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

số 

11 Trần Anh Thư 20/4/1997 Nữ Dao 

Tổ dân phố Xây 

dựng, thị trấn 

Sơn Dương, 

huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang 

Cử nhân,  

Đại học Kiểm 

sát Hà Nội; 

chuyên ngành: 

Luật; xếp loại : 

Giỏi (Chính 

quy) 

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Anh B1 

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

 Miễn 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

12 
Nguyễn Thị Hiền 

Trang  
06/05/1996 Nữ Kinh 

Tổ 9 Phường 

Tân Hà, thành 

phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Cử nhân,  

Đại học Luật 

Hà Nội, chuyên 

ngành: luật; 

xếp loại: Khá 

(Chính quy) 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Anh B 

Chứng 

chỉ tin 

học ứng 

dụng B 

Tiếng 

Anh 
 

Con 

thương 

binh 

hạng 

IV 

13 Lưu Thị Trâm 26/01/1996 Nữ Kinh 

Thôn Tân Lập, 

xã Đức Ninh, 

huyện Hàm 

Yên, Tuyên 

Quang 

Cử nhân,  

Đại học Khoa 

học- Đại học 

Thái Nguyên ; 

chuyên ngành: 

Luật; xếp loại: 

Khá (Chính 

quy) 

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Anh A2 

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Tiếng 

Anh 
  

14 Bùi Anh Tú 01/9/1997 Nam Kinh 

Tổ 18 Phường 

Phan Thiết, 

thành phố Tuyên 

Cử nhân, 

Đại học Luật 

Hà Nội, 

Đại học, 

ngành 

ngôn 

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

 Miễn  
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TT 

HỌ VÀ TÊN THÍ 

SINH ĐĂNG KÝ 

DỰ TUYỂN 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu thường 

trú; chỗ ở hiện 

nay 

Trình độ 
Ngoại 

ngữ 

đăng 

ký dự 

thi 

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 
Chuyên môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

chuyên ngành 

Luật; xếp loại 

Khá (Chính 

quy) 

ngữ 

Anh; 

chuyên 

ngành 

Tiếng 

Anh 

Pháp lý; 

xếp 

loại : 

Khá 

(Chính 

quy) 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

15 Hoàng Hải Yến 22/12/1995 Nữ Kinh 

- Địa chỉ thường 

trú : Tổ 16 

Phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang ; 

- Chỗ ở hiện 

nay : Thôn 5, xã 

Lưỡng Vượng, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh 

Tuyên Quang 

Cử nhân luật,  

Học viên cảnh 

sát nhân dân, 

chuyên ngành: 

Tư pháp hình 

sự; xếp loại 

khá (Chính 

quy) 

Chứng 

chỉ 

tiếng 

Anh B 

Chứng 

chỉ ứng 

dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

Tiếng 

Anh 
  

 

Danh sách có 15 thí sinh. 
  



 9 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-17T15:37:05+0700
	Việt Nam
	Hà Quang Giai<hqgiaistptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-04-17T15:37:21+0700
	Việt Nam
	Hà Quang Giai<hqgiaistptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




