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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày 12 tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Danh sách và triệu tập thí sinh 

 đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức (vòng 2) 

 

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 51/QĐ-SNV ngày 18/3/2021 của Sở Nội vụ về việc 

phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2021 và Quyết định 

số 65/QĐ-SNV ngày 05/4/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt bổ sung 

ngành/chuyên ngành đào tạo đối với vị trí tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp 

năm 2021; 

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển 

của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngày 12/5/2021;  

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Tư pháp lập danh sách và thông báo 

triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện dự thi vòng 2 xét tuyển viên chức Sở Tư 

pháp năm 2021, như sau: 

1. Danh sách thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2: 

(có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi, lệ phí (vòng 2). 

a) Thời gian: ½ ngày bắt đầu từ 14h00 phút ngày 25/5/2021 (Thứ Ba) 

b) Địa điểm: Hội trường tầng 2, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Tổ 12, phường 

Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) 

Lưu ý: Khi tham dự thi yêu cầu thí sinh mang theo Giấy chứng minh thư 

nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có 

dán ảnh để đối chiếu; đề nghị các thí sinh khi dự thi đeo khẩu trang và tuân thủ 

các biện pháp phòng chống dịch Covd-19 theo quy định. 

c) Lệ phí thi: Không 

3. Hình thức, thời gian và nội dung kiểm tra sát hạch:  
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a) Hình thức: Phỏng vấn 

b) Thời gian: 30 phút  

c) Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển -Viên chức Phòng Công chứng 

số 1 theo quy định hiện hành. 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) được đăng 

tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại trụ 

sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. 

  Nhận được thông báo này, đề nghị các thí sinh đến dự đúng thời gian và 

địa điểm. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các thí sinh liên hệ qua 

số điện thoại: 02153.833.368 để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (để b/c);                                                              

- Lãnh đạo Sở; 

- HĐ tuyển dụng VC;  

- Các Ban giúp việc HĐ; 

- Các thí sinh tham dự vòng 2; 

- Lưu: VT, HSTD. 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Phạm Đình Quế 
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN (VÒNG 2) 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Thông báo số 561/TB-HĐTDVC ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng Sở Tư pháp) 

 

TT Họ và tên 

Năm sinh 
Dân 

tộc 
Địa chỉ hiện nay 

Trình độ 

văn hóa 

Trình độ chuyên 

môn (chuyên 

ngành) 

Điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: VIÊN CHỨC PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 - 03 THÍ SINH 

1 Vàng Thị Thành Đạt 

 

1997 
H. 

Mông 

Tổ 11, Phường Nam Thanh, 

thành phố Điện Biên Phủ, 

Tỉnh Điện Biên 

12/12 Cử nhân/Luật kinh tế 0373.535.616 

 

2 Nguyễn Thị Hoài Thương 

 

1997 Kinh 

SN 214, Tổ 3, Phường Mường 

Thanh, thành phố Điện Biên 

Phủ, Tỉnh Điện Biên 

12/12 Cử nhân/Luật học 0911.220.197 

 

3 Hoàng Thị Hương 

 

1996 Kinh 

Bản Huổi Phạ, Phường Him 

Lam, thành phố Điện Biên 

Phủ, Tỉnh Điện Biên 

12/12 Cử nhân/Luật kinh tế 0849.988.383 

 

II VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: VIÊN CHỨC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - 0 THÍ SINH 
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