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  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày       tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) 

tuyển dụng viên chức Sở Công Thƣơng 

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương thông báo triệu tập thí 

sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng (Vòng 2) viên chức Sở Công Thương như 

sau: 

1. Đối tƣợng phỏng vấn 

Đối tượng tham gia phỏng vấn đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển đảm bảo 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

(Có danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn (vòng 

2) kèm theo)  

2. Thời gian và địa điểm tổ chức phổ biến nội quy phỏng vấn 

- Thời gian: Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút, ngày 26/12/2020 

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên; địa chỉ: 

Số 821, đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

3. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn 

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 27/12/2020  

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên; địa chỉ: 

Số 821 đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

4. Hình thức phỏng vấn 

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự 

tuyển. 

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 

- Thời gian phỏng vấn là 30 phút. 

- Thí sinh không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

5. Nội dung phỏng vấn 

- Luật viên chức; các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật viên chức; Luật 

thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Pháp luật Kế toán hiện hành; 

- Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7/9/2009 của TTCP phê duyệt chiến 

lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 
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- Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn trình tự lập, 

quản lý sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa 

phương; 

- Chức năng nhiệm vụ của Sở Công Thương; Trung tâm xúc tiến thương 

mại Điện Biên; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; 

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 về quy định chi tiết luật 

Thương mại về Hoạt động xúc tiến Thương mại 

- Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 

05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện 

tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy 

định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 

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 (theo địa chỉ: 

http://socongthuongdienbien.gov.vn) và niêm yết công khai tại Sở Công Thương 

tỉnh Điện Biên. 

Nhận được Thông báo này, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công 

Thương tỉnh Điện Biên yêu cầu thí sinh dự tuyển có tên trong danh sách có mặt 

dự phổ biến nội quy phỏng vấn và tham gia phỏng vấn đúng thời gian, địa điểm 

trong thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐTDVC, Ban Sát hạch; 

- Văn phòng Sở (để niêm yết, đăng tin); 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, VP. 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG 

Lê Thị Lƣỡng 

https://moit.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-quy?p_p_id=ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_backURL=%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-quy%3Fp_auth%3DBVzl7slg%26p_p_id%3DELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_javax.portlet.action%3DexecuteSearch&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_docId=15342&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_action=viewDetail
https://moit.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-quy?p_p_id=ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_backURL=%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-quy%3Fp_auth%3DBVzl7slg%26p_p_id%3DELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_javax.portlet.action%3DexecuteSearch&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_docId=15342&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_action=viewDetail
https://moit.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-quy?p_p_id=ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_backURL=%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-quy%3Fp_auth%3DBVzl7slg%26p_p_id%3DELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_javax.portlet.action%3DexecuteSearch&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_docId=15342&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_action=viewDetail
https://moit.gov.vn/web/guest/van-ban-phap-quy?p_p_id=ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_backURL=%2Fweb%2Fguest%2Fvan-ban-phap-quy%3Fp_auth%3DBVzl7slg%26p_p_id%3DELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_javax.portlet.action%3DexecuteSearch&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_docId=15342&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_action=viewDetail
http://socongthuongdienbien.gov.vn/
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN (VÒNG 2) 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ CỒNG THƢƠNG 

(Kèm theo thông báo số        /TB-HĐTDVC ngày       tháng 12 năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương) 

 
 

TT Họ và tên 

Năm sinh 

Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Trình 

độ văn 

hóa 

Trình độ 

chuyên môn 

(chuyên 

ngành) 

Cơ sở đào 

tạo 
Tin học 

Ngoại 

ngữ 

Điện  thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I 
Tuyển dụng Viên chức Trung tâm Khuyến công và 

TVPTCN 
       

01 Phạm Hải Nam 1994  Kinh 

Phường Nam 

Thanh, TP.Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

12/12 

Đại học 

(Kỹ thuật 

mỏ) 

Đại học 

Công 

nghiệp 

Quảng 

Ninh 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Anh B2 0963106675 

 

II Tuyển dụng Viên chức Trung tâm Xúc tiến        

02 
Nguyễn Thị 

Hương Ly 
 1995 Kinh 

P.Mường Thanh, 

TP.Điện Biên Phủ, 

Điện Biên 

12/12 

Đại học 

(Công nghệ 

thông tin) 

Đại học 

Tây Bắc 
 Anh B1 0382432167 

 

 

   


		Luonglt.sct@dienbien.gov.vn
	2020-12-17T10:02:03+0700


		2020-12-17T10:32:45+0700


		2020-12-17T10:33:27+0700


		2020-12-17T10:35:04+0700


		2020-12-17T10:35:38+0700


		sct@dienbien.gov.vn
	2020-12-17T10:37:33+0700


		sct@dienbien.gov.vn
	2020-12-17T10:38:04+0700




