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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức (vòng 1) 

Sở Công Thƣơng tỉnh Điện Biên 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2010/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-SNV ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ 

về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng công chức Sở Công Thương năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-SCT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Sở Công 

Thương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Công Thương. 

Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển 

công chức, nhƣ sau: 

1. Lịch tổ chức thi tuyển 

a) Ngày 05/02/2021: Thí sinh có mặt tại Sở Công Thƣơng, Đ/c: Số 821, 

đƣờng Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: 

- Từ 8h00 - 9h00: Thí sinh thực hiện nộp phí tuyển dụng 500.000 đồng/thí 

sinh tại bộ phận kế toán Sở Công Thƣơng (thực hiện theo Thông tƣ số 

228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 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); Nhận thẻ dự thi; xem các thông tin: Số báo 

danh, phòng thi, lịch thi vòng 1 đã đƣợc niêm yết công khai. 

b) Thi vòng 1 

- Thời gian thi: Ngày 06/02/2021 

- Địa điểm thi: Hội trƣờng tầng 3, Sở Công Thƣơng, Đ/c: Số 821, đƣờng 

Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy 

- Lịch thi cụ thể: 

+ Từ 7h30 - 8h00: Khai mạc kỳ thi, công bố các văn bản tổ chức kỳ thi 

theo quy định. 

+ Từ 9h00 - 10h00: Thi trắc nghiệm trên giấy phần I: Kiến thức chung; thời 

gian thi 60 phút. 

+ Từ 14h00 - 14h30: Thi trắc nghiệm trên giấy phần II: Ngoại ngữ tiếng 

Anh; thời gian thi 30 phút. 
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+ Từ 15h30 - 16h00: Thi trắc nghiệm trên giấy phần III: Tin học; thời gian 

thi 30 phút. 

2. Danh sách thí sinh dự thi 

Có 01 thí sinh dự thi kèm theo Thông báo triệu tập này.  

3. Nội dung ôn tập:  

Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo Thông báo triệu tập này. 

4. Yêu cầu đối với thí sinh 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại nội quy, quy chế tổ chức 

thi tuyển công chức. 

- Khi đến dự thi thí sinh phải mang theo Thông báo triệu tập, chứng minh 

nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh để xuất trình khi giám thị gọi thí sinh vào 

phòng thi. 

- Thí sinh có mặt trƣớc giờ thi 30 phút để giám thị coi thi gọi vào phòng thi. 

Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Công Thƣơng thông báo cho các thí 

sinh biết và tham dự kỳ thi tuyển công chức theo quy định. 

Nơi nhận: 

- Hội đồng thi tuyển công chức;  

- Các thí sinh dự thi;    

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Lƣu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG 

Lê Thị Lưỡng 



DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÒNG 1 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-HĐTDCC ngày     tháng 01 năm 2021 

 của Hội đồng tuyển dụng công chức Sở Công Thương) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 

Vị trí  dự tuyển 
Trình độ 

chuyên môn 

Thi 

ngoại 

ngữ 

Miễn thi (lý do) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Nam Nữ Ngoại ngữ 
Tin 

học 
 

1.  Vũ Linh Chi  08/10/1998 

Chuyên viên phòng 

Văn phòng (vị trí: 

Hành chính tổng 

hợp) 

Đại học, chuyên 

ngành Quản lý 

nhà nƣớc 

Tiếng 

Anh 
Không Không  



SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN VÒNG 1 

 

1. Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Tổ chức 

Chính phủ sửa đổi năm 2019 

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phƣơng năm 2015 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phƣơng năm 2019 

5. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thƣ 

6. Thông tƣ liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ 

Công Thƣơng và Bộ Nội vụ Hƣớng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thƣơng thuộc UBND 

cấp tỉnh, cấp huyện; 

7. Các kiến thức chung liên quan đến lĩnh vực công nghiêp, thƣơng mại; văn 

hóa công sở. 
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