
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 971 /TB-HĐTD Bình Thuận, ngày 19  tháng 5  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện  

tham dự các môn thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2021  

Ngày 12/5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

1152/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ 

tuyển dụng công chức năm 2021. 

Để tổ chức các môn thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức vào ngày 

27/5/2021 và ngày 28/5/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo các 

nội dung sau:  

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 

2021 (kèm theo các Phụ lục danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi ở các nhóm 

ngành cần tuyển). 

2. Môn thi, thời gian thi và địa điểm tổ chức thi  

a) Các môn thi: 

- Thi môn kiến thức chung, 60 câu hỏi, thời gian thi 60 phút, tổ chức thi 

theo ca: Ngày 27/05/2021, buổi sáng thời gian bắt đầu thi từ lúc 07 giờ 00 phút, 

buổi chiều thời gian bắt đầu thi từ lúc 13 giờ 30 phút. 

- Thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh), 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút, tổ chức 

thi theo ca: Ngày 28/5/2021, buổi sáng thời gian bắt đầu thi từ lúc 07 giờ 00 

phút, buổi chiều thời gian bắt đầu thi từ lúc 13 giờ 30 phút. 

b) Địa điểm tổ chức thi: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 205 

Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

3. Danh sách thí sinh cụ thể theo các ca thi, phòng thi môn kiến thức chung 

và môn ngoại ngữ (tiếng Anh), Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: snv.binhthuan.gov.vn/Chuyên mục Tuyển 

dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp trước ngày tổ chức thi. 

Thí sinh chủ động theo dõi và căn cứ thời gian bắt đầu của mỗi ca thi để đến 

trước thời gian thi 15 phút thực hiện các thủ tục vào phòng thi. 

4. Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

a) Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận đăng tải 

công khai nội dung Thông báo này để các thí sinh dự thi và mọi người quan tâm 

biết. 
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b) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, chỉ đạo Trung tâm Thông 

tin đăng tải nội dung Thông báo này trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thí sinh đăng ký dự tuyển niêm yết 

công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc của cơ quan, đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của cơ quan và thông báo đến các thí sinh dự thi biết, tham dự.  

d) Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện thông báo đến các 

thí sinh dự thi vào công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội biết, tham dự kỳ thi theo đúng thời gian, địa điểm nêu tại 

Thông báo này.  

Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và thí sinh đủ 

điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: - 
- UBND tỉnh;  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bình Thuận; Đài PTTH tỉnh; 

- Trung tâm thông tin, VP.UBND tỉnh; 

- Ban TC-NV các huyện: Đức Linh, Phú Quý; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ;  
- Lưu: VT, HĐTD, SNV (Thắng.10b). 

TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Đỗ Thái Dương 
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