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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày 26 tháng 8 năm 2022 

THÔNG BÁO 

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

kỳ thi tuyển dụng công chức Sở Tư pháp năm 2022 

 

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, 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 2342/QĐ-SNV ngày 13/6/2022 của Sở Nội vụ về 

việc phê duyệt phương án tuyển dụng công chức Sở Tư pháp năm 2022; 

Căn cứ Thông báo số 1180/TB-HĐTD ngày 10/8/2022 của Sở Tư pháp về 

Kết quả thi vòng 1 (thi trắc nghiệm) – Kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022; 

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

triệu tập thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 thi tuyển công chức 

Sở Tư pháp năm 2022, như sau: 

1. Danh sách thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (có danh sách 

kèm theo). 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển  

- Thời gian: Ngày 05 tháng 9 năm 2022 (Thứ Hai): 

+ Từ 7 giờ 00 phút: Phổ biến nội quy thi tuyển vòng 2 

+ Từ 7 giờ 30 phút: Thi tuyển vòng 2 

- Địa điểm tổ chức thi: Hội trường tầng 2, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Tổ 

12, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). 

3. Hình thức, thời gian và nội dung kiểm tra sát hạch  

- Hình thức thi: Phỏng vấn. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ 

của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển - Chuyên viên 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
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- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự 

thi có không quá 15 phút chuẩn bị). 

- Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm. 

4. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau: 

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; 

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định hiện 

hành (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu 

được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. 

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo 

lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn (vòng 2). 

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

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

ảnh để đối chiếu. 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 2 được đăng 

tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp và niêm yết công khai 

tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. 

Nhận được Thông báo này, Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Tư pháp 

năm 2022 yêu cầu thí sinh dự tuyển có mặt và tham gia dự tuyển đúng thời gian 

quy định./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- HĐ tuyển dụng CC;  

- Các Ban giúp việc HĐ; 

- Thí sinh tham dự vòng 2; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, HSTD. 

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 CÔNG CHỨC NĂM 2022 

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 CÔNG CHỨC SỞ TƯ PHÁP  

VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Thông báo số 1276/TB-HĐTDCC ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Tư pháp) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Trình độ 

văn hóa 

Trình độ 

chuyên môn/ 

Ngành đào tạo 

Cơ sở đào 

tạo 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Nguyễn Thị Cẩm Tú 18/10/1998 Kinh 

Bản Cang, xã Sam 

Mứn, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên  

 

12/12 Cử nhân/Luật 

Học viện 

Cảnh sát 

nhân dân 

0981.226.980 
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