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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày       tháng  02  năm 2023 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 và nộp lệ phí  

thi của kỳ tuyển dụng viên chức 

 

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 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 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính 

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, 

dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-SKHĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTD ngày 22/02/2023 của Hội đồng 

tuyển dụng về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều 

kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự 

tuyển vòng 2 và nộp phí dự thi của kỳ tuyển dụng viên chức như sau: 

1. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 của kỳ tuyển dụng 

viên chức: 31 thí sinh (Có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian dự lễ khai mạc: Vào 08h00 ngày 04/3/2023. 

- Thời gian tổ chức thi: Ngày 05/3/2023 

+ Buổi sáng từ 07h30 đến 11h30; 

+ Buổi chiều từ 13h30 đến 17h30. 

- Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, tầng 7, nhà B, khu Trung 

tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu. 

3. Nội dung, hình thức thi 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (theo danh mục tài liệu ôn 

thi đã thông báo đến các thí sinh). 
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- Hình thức thi: Phỏng vấn. 

- Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 

phút chuẩn bị). 

- Thang điểm thi: 100 điểm. 

4. Nộp lệ phí thi: 500.000 đồng/thí sinh. 

Thí sinh dự thi nộp lệ phí thi trước 17h00 phút ngày 27/02/2023 tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu. Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà số 02 Khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, tổ 23, phường Đông Phong, thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu (trong giờ hành chính). Hết thời hạn nêu trên thí 

sinh không nộp lệ phí thi không được tham gia dự thi vòng 2 của kỳ tuyển dụng. 

* Lưu ý:  

- Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để làm thủ tục dự thi. 

- Thí sinh phải mang theo thông báo triệu tập, Căn cước công dân/chứng 

minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh để kiểm tra đối chiếu trước 

khi vào phòng thi. 

Trên đây là thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 và nộp lệ phí thi của 

kỳ tuyển dụng viên chức./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển dụng; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tin); 

- Thí sinh dự tuyển vòng 2; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Thị Nguyện 
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