
UBND HUYÆN YÊN SON 
HOI DÓNG TUYÉN DUNG 

VIËN CHÚC N�M 2021 

cONG HÖA X HOI CHn NGHÍA VIÆT NAM 
DÙc lhp-Ty do-Hanh phúc 

S6:09/TB-HÐTD Yen Son, ngdy 24 tháng 8 n�m 2022 

THÔNG BÁO 
Trieu tp thí sinh dç �iêu kiÇn tuyên vong 1, 

ký tuyên dång viên chúrc huyên Yên Son n�m 2021 

C�n cu Quyêt �Ënh s 615/QÐ-UBND ngày 28/5/2022 cça Uy ban nhân 
dân tinh veviÇc phê duyÇt kê ho¡ch tuyén dung viên chéc n�m 2021; 

C�n cu Kêt lun sÑ 05-KL/BCÐ ngày 24/8/2022 cça Ban chi �¡o tuyên 
dung công chérc, viên chéc tinh VÁ mÙt só nÙi dung to chúc thi tuyên viên chúc 
(vong 1) các co quan, �on v/ khôi Nhà nuóc n�m 2021; 

Can c Thông báo sÑ 06/TB-HÐTD ngày 20/8/2022 cua HÙi �ông 
tuyên dung viên chéc huyÇn vê danh sách thí sinh �ç �iêu kiÇn thi tuyên vòng 1, 
ky tuyên dung viên chéc huyÇn Yên Son n�m 2021; 

HÙi �ông tuyén dung viên chúc thông báo và triÇu tp thí sinh �ç diêu kiÇn 
du thi tuyên vong 1 (theo Thông báo só 06/TB-HEDTD ngày 20/8/2022 cça HÙi �ông 

tuyên dung dugc däng täi trên trang thông tin diÇn tië cça huyên) vê thÝi gian, �ja diêm 

to chúc thi tuyên vòng 1, nhu sau: 

1. Thoi gian, dja �iêm, hinh thée, nÙi dung thi tuyên 

1.1. Khai m¡c: Tù 06 giò 30 phút, ngày 31/8/2022 (Thí sinh có m·t tai dia 
diem khai mac truóe 15 phút dë on dinh tó chiác). 

1.2. Tó chúc thi tuyên: 
Thi phân kKien thúrc chung: Tù 07 gio 30 phút ngày 31/8/2022. 

- Thi phàn Ngoai ngt (Tiêng Anh): Tu 13 giò 30 phút ngày 31/8/2022. 

1.3. �ja di¿m: Truong Phô thông Dân tÙc NÙi trú TEHCS huyÇn Yên Son, 
To dân pho Nông Truong thË trân Yên Son, huyÇn Yên Son, tinh Tuyên Quang 
(Km 9, Quóc lÙ 2, duong Tuyên Quang - Hà Giang). 

1.4. Hinh thrc, nÙi dung: Thi tr�c nghiÇm trên máy vi tinh, gôm 2 phân: 

Phân 1: Kién thérc chung, 60 câu hoi hiêu bi¿t vê pháp lut viên chéc, chç 
truong, duong lói cça �ang, chinh sách, pháp lut vê ngånh, linh vrc tuyên dung. 

Thoi gian thi 60 phút. 
- Phàn I: Ngo�i ngit (Tiéng Anh), 30 câu höi theo yu câu cça vi trí viÇc làm. 

Thoi gian thi 30 phút. 
- Kêt quå thi vong 1 duçc xác djnh theo so cáu trå lÝi dúng cho tëng phân 

neu trên, nêu trå loi dúng të 50% sô câu höi tró lên cho tëng phân thi thì nguði 

dy tuyên duoc thi tiêp vòng 2. 



2. Mot so nÙi dung cân luru ý 

2.1. Danh sách thí sinh �ç �iÁu kiÇn dy thi tuyên vòng 1 ký tuyên dyung 
viên chúc huyÇn n�m 2021 drgc niêm yét t¡i Úy ban nhân dân huyên, trang thông 

tin dien të huyên (yenson.tuyenquang.gov. vn), nêu' có sai sót vê thông tin, yêu câu 
thi sinh liên hê vói HÙi �ông tuyên dung viên chíre n�m 2021 (qua Co quan To chiúe 
- Noi va hyyên) ho·c sÑ �iÇn tho¡i 0988.883.141, ông Hà Hïu Tùng, Uy vieên 
kiem thu ký HÙi �ông tuyên dung dÃ tông hop, �iÁu chinh truróc ngày 25/8/2022. 

2.2. Danh måc tài liÇu huóng dân ôn tp dugc ��ng trên trang thóng i 

dien të huyÇn, thí sinh truy cp �ê tài danh muc tài liÇu. 
2.3. Truong hop thí sinh �ugc mi¿n thi ngo¡i ng (theo danh sách t¡i 

Thông báo só 06/TB-HEDTD ngày 20/8/2022 cça HÙi �ông tuyên dång viên chtc) 

duoc phép v�ng m·t t¡i môn thi Ngogi ngï (Tiêng Anh). 

2.4. Danh sách thí sinh theo s báo danh và theo phöng'thi, ca thi, so �ô vË 
trí các phong thi, nÙi quy thi tuyên së duoc niêm yêt t¡i �Ëa �iêm tô chéc thi truóc 

ngày 30/8/2022. 

2.5. Thí sinh có m·t t¡i �Ëa diêm khai m¡c truóc 15 phút �e ôn dinh tô chérc. 
Khi �én d thi thí sinh mang theo giáy chúng minh nhân dân, thè c�n cuóc công dân 
ho·c giay tò tùy thân hop pháp khác có änh (thé dèng viên, giây phép lái xe.) 

de xuât trinh truóc khi vào phòng thi. 

2.6. Thí sinh không có m�t t¡i dja diêm, thÝi gian thi tuyên theo quy dËnh, 

không nÙp phí då tuyên coi nhu thí sinh �ó không có nhu câu dr thi viên chérc 

huyên Yên Son n�m 2021. 

HÙi �ông tuyên dung viên chúrc thông báo �Á các thí sinh bi¿t và thåe hiÇn./. 

TM. HOI DÓNG TUYÉN DUNG 
CHU TICH HOI DONG 

ENSO 
Noi nhan: 

- Chú tich UBND huyÇn (b/c); 
- Doàn giám sát tuyên dung viên chúc tinh; 
- Ban giám sát tuyên dyng viên chéc huyÇn; 
- HÙi �ông tuyên dung viên chúc; 

-Co quan Tô chéc - NÙi vy huyÇn (niêm yêt); 
- Phong Giáo dåc và �ào t¡o huyÇn (niêm yêt); 
- Các don vj truong hoc thuÙc huyÇn (niêm yêt) 
- Trung tâm Phát triên quý �åt, Trung tâm Dich vy 

nong nghiÇp (niêm yét); 
- Trung tam V�n hóa, TT&TT (niêm yêt vå �äng 

trang thông tin diÇn tiu); 
Thi sinh �ú �ieu kiÇn thi tuyên (t/b); 
Luru VT, HÐTD. 

AMUTE 

PHOCHUir�H UBND HUYÆN 
Le Quang Toàn 


