
UBND HUYÆN YÊN SON 
HOI DONG TUYÉN DUNG 

VIËN CHUC NAM 2021 

CONG HÓA X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 

DÙe lâp-1Ty do-Hanh phúc 

So: 03/TB-HÐTD Yen Son, ngày 10 tháng 8 n�m 2022 

THÔNG BÁO 
Trieu tap thí sinh �ç �ieu kiÇn xét tuyên vòng 2, 

ky tuyên dyng viên chure huyÇn Yên Son n�m 2021 

C�n cú Quyêt dËnh sô 615/QÐ-UBND ngày 28/5/2022 cua Uy ban nhân 
dân tinh vê viÇc phê duyÇt kê ho¡ch tuyên dung vien chúc n�m 2021; 

C�n cu Quyêt �Ënh sô 6737/QÐ-UBND ngày 09/8/2022 cça Uy ban nhân 
dân huyên vê viÇc phê duyÇt danh sách thí sinh �ù �iêu kiÇn xét tuyên vòng 2, 
ký tuyên dung viên chúc huyÇn Yên Søn n�m 2021; 

Thuc hiÇn Kê ho¡ch sô 01/KH-HEÐTD ngày 09/8/2022 cça HÙi �ông tuyên 
dung viên chúc vê viÇc tô chéc xét tuyên viên chúc huyÇn Yên Son n�m 2021; 

HÙi dông tuyên dång viên chérc thông báo và triÇu tp thí sinh �ç �iêu kiÇn 
du xét tuyên vòng 2 (theo Thông báo sô 02/TB-HÐTD ngày 10/8/2022 cça HÙi �ông 
tuyên dung durgc ��ng täi trên trang thông tin diÇn tir cça huyÇn) vë thÝi gian, dja diêm 
to chúc xét tuyên vòng 2, nhu sau: 

1. Thoi gian, dia diëm, hinh thrc, nÙi dung xét tuyën 
1.1. Thoi gian: Khai m¡c të 07 giò và tô chúc xét tuyên të 08 gio, ngày 

18/8/2022. 

1.2. Dja diêm: T¡i Truorng Phô thông Dân tÙc NÙi trú THCS huyên Yên Son, 
Tó dân phô Nông Truòng. thË trân Yên Søn, huyÇn Yên Son, tinh Tuyên Quang 
(Km 9, QL2, drong Tuyèn Quang- Hà Giang) 

1.3. Hinh thrc, nÙi dung xét tuyên: 
- Hinh thúrc: Phong vân vói thoi gian 30 phút (truóc khi thi phong vân, thí sinh 

có không quá 15 phút chuán bi). 
- Noi dung: Kiêm tra kiên thúc, ký n�ng ho¡t �Ùng nghê nghiÇp nguÝi då 

tuyên theo yêu câu cça v/ trí viÇc làm cân tuyên. 

2. Mot sô nÙi dung cân lru ý 
2.1. Danh sách thí sinh di diêu kiÇn du xét tuyên vòng 2 ký tuy�n dung 

viên chúc huyÇn n�m 2021 durgc niêm yåt t¡i Üy ban nhân dân huyÇn, công thông 
tin diÇn tir huyÇn (yenson.tuyenquang.gov.vn), nêu có sai sót vêthông tin, yêu càu 
thí sinh liên hÇ vÛi HÙi dông tuyên dung viên chérc n�m 2021 (qua Co quan Tó chíe 
- Noi vu huyÇn) ho·c qua sô diÇn tho¡i 0988.883.141, ông Hà Hïu Tüng, Uy viên 

kiêm thu ký HÙi dông tuyên dång dê tông hãp, diêu chinh truóc ngày 12/8/2022. 



2.2. Danh nuc täi liÇu huóng dan ôn tp dugc �äng trên trang thông tin 

diÇn të huyên të ngày 12/8/2022. 
2.3. Danh sách thí sinh theo só báo danh và theo phòng phông vân, so �ô 

vË trí các phòng phong vân, nÙi quy, quy chê xét tuyên së �ugc niêm yêt t¡i dja 

diém tô chúc phóng vân truóc ngày 17/8/2022. 

2.4. Thi sinh có m·t t¡i dËa diêm khai m¡c truóc 15 phút dê ôn dËnh tô chúc. 

Khi dên phông vân thí sinh mang theo giây chérng minh nhân dân, thë c�n cuóc 

cong dân hoãc giáy to tùy thân hãp pháp khác có ành (th� dáng viên, giáy phép 
lái xe...) de xuât trinh truóc khi vào phòng phöng vân. 

2.5. Thi sinh không có m·t t¡i �Ëa �iem, thÝi gian xét tuyên theo quy dinh, 

khong nop phi dr tuyên coi nhu thí sinh �ó không có nhu câu du tuyên viën chïrc 

huyên Yên Son n�m 2021. 

HÙi �ông tuyên dung viên chéc thông báo dÃ các thí sinh biêt và thyrc hiÇn./ 

Noi nhan: 
- Chu tich UBND huyÇn (b/c); 
- Doàn giám sát tuyên dung viên chéc tinh; 
Ban giám sát tuyén dung viên chúc huyên; 

- HÙi �ông tuyén dung viên chúrc; 
- Trung tâm VH,TT&TT (�äng trang thông tin diÇn tër), 

- Thí sinh �ü �iêu kiÇn xét tuyên (t/b); 

Luru VT, HÐTD. 
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