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THÔNG BÁO
Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2,
kỳ thi tuyển công chức năm 2021
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 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 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
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, công chức, thi nâng ngạch
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp công chức; Nội quy thi
tuyển, xét tuyển công chức, công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng
hạng chức danh nghề nghiệp công chức;
Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển
dụng công chức, viên chức của tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức
các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021;
Căn cứ Thông báo số 16/TB-HĐTDCC ngày 20/8/2022 của Hội đồng tuyển
dụng công chức năm 2021 về kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2021.
Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo triệu tập thí sinh đủ
điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2021, như sau:
1. Triệu tập 60 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 (thi viết
môn nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ thi tuyển công chức năm 2021 (có danh sách
kèm theo).
- Thời gian thi: 180 phút, từ 07 giờ, 30 phút, ngày 07/9/2022 (thí sinh có
mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi).
- Địa điểm thi: Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang (Phường Ỷ La, thành
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)
2. Một số lưu ý đối với thí sinh
- Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm
2021: Thí sinh tra cứu tài liệu ôn tập được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử
tỉnh Tuyên Quang (https://tuyenquang.gov.vn) và Trang Thông tin điện tử của Sở Nội
vụ (http://sonoivu.tuyenquang.gov.vn).
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- Thí sinh tham gia kỳ thi mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn
cước công dân hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp pháp có dán ảnh để làm thủ tục vào
phòng thi.
- Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức phải thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của pháp luật.
- Mọi thắc mắc, đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp với Phòng Công chức,
viên chức Sở Nội vụ, điện thoại 02073.824.662 (trong giờ hành chính) để phối
hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Thành viên HĐTDCC năm 2021;
- Sở Nội vụ;
- Các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Trung tâm Hành chính công (niêm yết);
- Thí sinh có tên trong danh sách đủ
điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển;
- Lưu: VT, HĐTDCC.
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