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THÔNG BÁO 

Triệu tập Thí sinh tham dự phỏng vấn tuyển dụng Viên chức 

Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021 

 

 

         Kính gửi: …………………………………………………………… 

              …………………………………………………………….. 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 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, 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 131/QĐ-SNV ngày 08/07/2021 của Sở Nội vụ về 

việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông 

năm 2021. 

Căn cứ Thông báo số 1191/TB-STTTT ngày 23/8/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức 

Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông thông 

báo triệu tập các thí sinh tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2), như sau: 

1.  Phổ biến nội quy, quy định  

- Thời gian: 7h30', ngày  30/8/2021 (thứ 2). 

- Địa điểm: Phòng họp tầng II, Sở Thông tin và Truyền thông (Phố 4, 

Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 

2. Tổ chức phỏng vấn kiểm tra, sát hạch 

- Thời gian: 14h00, ngày 30/8/2021 (thứ 2). 

- Địa điểm: Phòng họp tầng II,, Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Lưu ý: Khi tham dự phỏng vấn thí sinh mang theo Thông báo triệu tập thí 

sinh dự phỏng vấn của Sở Thông tin và Truyền thông. 



- Căn cước công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh. 

- Thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và 

Truyền thông và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo tới các thí sinh biết, 

thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- HĐTD viên chức; 

- Các ban giúp việc HĐTD; 

- Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

xét tuyển (vòng 2); 

- BBT trang TTĐT; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vũ Anh Dũng  
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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