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Điện Biên, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

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

công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022 

  

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-VP, ngày 18/7/2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-SNV, ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở 

Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Thông báo số 297/TB-HĐTDCC, ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Hội 

đồng tuyển dụng công chức năm 2022 về kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công 

chức năm 2022. 

 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 thông báo tới các thí sinh một số 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Triệu tập 04 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 kỳ thi 

tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022 (có danh 

sách kèm theo). 

2. Nội dung, thời gian và địa điểm  

2.1. Xem số báo danh và sơ đồ phòng thi 

- Thời gian: 15 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2022 (thứ Hai). 

- Địa điểm: Tầng 4, Nhà B (Nhà phía sau) - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh Điện Biên; Số 906, tổ 3, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và Cổng Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh Điện Biên. 

2.2. Thi vòng 2 (phỏng vấn) 

- Thời gian (1/2 ngày): Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 

9 năm 2022 (thứ Ba);  

- Địa điểm thi: Tầng 4, Nhà B - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện 

Biên; Số 906, tổ 3, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên. 

3. Yêu cầu đối với thi sinh dự thi 
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- Thí sinh dự thi phải có mặt tại địa điểm thi trước 30 để làm thủ tục dự thi 

theo quy định.  

- Thí sinh dự thi phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội quy, quy chế của kỳ thi 

tuyển dụng công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên năm 2022.  

- Thí sinh dự thi mang theo thông báo triệu tập, thẻ căn cước công dân hoặc 

chứng minh thư nhân dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh 

trong ngày thi để giám thị phòng thi đối chiếu khi gọi vào phòng thi. 

- Thí sinh dự  thi thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch 

COVID-19.  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 và các tài 

liệu ôn tập, nội dung thi tuyển được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên (theo địa chỉ: 

http://daibieunhandan.dienbien.gov.vn) và niêm yết công khai tại Trụ sở Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh Điện Biên. 

Nhận được Thông báo này, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 yêu 

cầu thí sinh dự tuyển có mặt và tham gia thi tuyển theo quy định./.    

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh (B/c); 

- TT. HĐND tỉnh (B/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Cổng thông tin điện tử (T/báo); 

- Các Thành viên HĐTDCC năm 2022; 

- Ban giám sát kỳ thi; 

- Thí sinh dự tuyển (04 thí sinh); 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  

 
CHÁNH VĂN PHÒNG  

 Nguyễn Tiến Thành 

                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://daibieunhandan.dienbien.gov.vn/
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