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       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 14/TB-HĐTDVC Tuyên Quang, ngày 16 tháng 12 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn  
thi tuyển viên chức năm 2020 vòng 2 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 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, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công 

chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ 

đạo tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang về tổ chức thi tuyển 

công chức, viên chức của tỉnh năm 2021; Kết luận số 29-KL/BCĐ ngày 

16/12/2021 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Tuyên 

Quang về một số nội dung tổ chức thi tuyển viên chức (vòng 2) của tỉnh năm 

2021; 

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng 

viên chức năm 2020; Văn bản số 4181/UBND-NC ngày 29 tháng 10 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển dụng viên chức năm 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-STP ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Giám 

đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên 

chức năm 2020; 
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Căn cứ Thông báo số 12/TB-HĐTDVC ngày 06/12/2021 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về danh sách thí 

sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

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

2020 vòng 2, như sau: 

1. Danh sách triệu tập 

Triệu tập 01 thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức năm 

2020 vòng 2, 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 (Có danh 

sách kèm theo). 

2. Về danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành 

(thi viết) 

Tài liệu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về lĩnh vực trợ giúp pháp lý (có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo). 

3. Địa điểm, thời gian khai mạc và tổ chức thi vòng 2 

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2021 (thứ Năm). 

- Địa điểm thi: Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang (Địa chỉ: số 16, 

đường Nguyễn Chí Thanh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang) 

4. Một số lưu ý đối với thí sinh 

a) Thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức phải có mặt đúng thời gian 

quy định; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp 

xúc...). 

b) Thí sinh nghiên cứu, thực hiện nội quy thi tuyển ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ. 

c) Thí sinh mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc giấy Chứng minh nhân 

dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để làm thủ tục vào phòng 

thi. 

Mọi vướng mắc, đề nghị thí sinh liên hệ với Sở Tư pháp (Văn phòng Sở Tư 

pháp, điện thoại: 02073.822.159) trong giờ hành chính. 
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Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết, thực hiện. Thông báo này được 

đăng 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 (số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- BCĐ thi tuyển CCVC tỉnh;  (Báo cáo)  
- Đoàn Giám sát TDVC tỉnh;                                                                        
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Sở Nội vụ;                                                                                      
- Sở Thông tin và truyền thông (đề nghị    (Phối hợp) 
phối hợp đăng tải trên Cổng TTĐT tỉnh); 
- Giám đốc Sở (Báo cáo); 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- HĐTDVC năm 2020 - Sở Tư pháp; 
- Đoàn GSTDVC Sở Tư pháp; 
- Trang thông tin điện tử STP (đăng tải); 
- Niêm yết tại trụ sở STP;  
- Thí sinh có tên trong DS kèm theo TB; 
- Lưu: VT, VP.HSTDVC.KXThành.                                                                                                                                   

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Nguyễn Hữu Trúc 

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


 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

 THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 VÒNG 2 

(Kèm theo Thông báo số: 14/TB-HĐTDVC ngày 16 tháng 12 năm 2021 

 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

PHẦN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (thi viết) 

1. Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017; 

2. Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; 

3. Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư 

pháp Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy 

tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; 

4. Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất 

lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; 

5. Thông tư số 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý; 

6. Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 

15/11/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông 

tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý. 



  SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG  

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 VIÊN CHỨC NĂM 2020 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 

VÀO TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG VÒNG 2 

 (Kèm theo Thông báo số: 14/TB-HĐTDVC ngày 16 tháng 12 năm 2021 

 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 
 

TT Họ Tên 

Ngày, tháng, 
năm sinh 

Dân tộc 
Nơi đăng ký 

hộ khẩu 
thường trú 

Chỗ ở 
hiện nay 

Vị trí việc làm 
đăng ký dự tuyển 

Đối tượng 
ưu tiên 

  
Kết quả thi vòng 1 

 (thi trắc nghiệm trên máy tính) 

Nam Nữ 

Miễn thi 
ngoại ngữ 

theo quy 
định  

Ngoại ngữ 

dự thi  

Phần kiến 

thức chung 

Phần thi 
ngoại ngữ 

(Tiếng Anh) 
Kết quả 

 Vị trí việc làm: Chuyên viên pháp lý - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp 

1 Trịnh Thị Huyền  Trang  08/7/1990 Kinh 

Thôn 11, xã Kim 
Phú, thành phố 
Tuyên Quang, 

t ỉnh Tuyên Quang 

Xã Phú Châu, 
huyện Ba Vì, 
thành phố Hà 

Nội 

Chuyên viên pháp lý, 
Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước trực 

thuộc Sở Tư pháp 

Không Không 
Tiếng 
Anh 

Đạt  Đạt  
Đủ điều 
kiện thi 

vòng 2 

   

Danh sách có 01 thí sinh./. 
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