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THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2)
tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng
ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch
công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SNV ngày 24/9/2020 của Sở Nội vụ về việc
phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2020
Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Tư pháp thông báo và triệu tập các thí
sinh có đủ điều kiện tham gia dự vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Trợ giúp
pháp lý Nhà nước năm 2020, như sau:
1. Danh sách thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự vòng 2:
(có danh sách kèm theo)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch (vòng 2).
a) Thời gian: ½ ngày bắt đầu từ 14h30 phút ngày 08/11/2020 (Chủ nhật)
b) Địa điểm: Hội trường tầng 2, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên;
Địa chỉ: Tổ 12, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
* Lưu ý: Thí sinh đến địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch để xem niêm yết
danh sách thí sinh, kiểm tra thông tin, xem nội quy, quy chế kiểm tra sát hạch
(khi đi yêu cầu thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy
thân có ảnh)
3. Hình thức và nội dung kiểm tra sát hạch:
3.1. Hình thức kiểm tra sát hạch: Phỏng vấn
3.2. Thời gian phỏng vấn: 30 phút
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3.3. Nội dung kiểm tra sát hạch: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động
nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển theo quy
định hiện hành, cụ thể:
a) Danh mục kiến thức chung: Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày
25/11/2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
b) Danh mục kiến thức liên quan đến vị trí dự tuyển:
- Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự;
- Pháp luật về dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự;
- Pháp luật về hành chính và tố tụng hành chính;
- Pháp luật về đất đai, Hôn nhân và gia đình, hộ tịch, trẻ em;
- Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến quyền nhân thân, quyền con người.
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 và niêm yết công khai tại Sở Tư
pháp tỉnh Điện Biên.
Nhận được thông báo này, đề nghị các thí sinh đến dự đúng thời gian
và địa điểm. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các thí sinh liên hệ
qua số điện thoại: 02153.833.368 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- HĐ tuyển dụng VC;
- Ban kiểm tra sát hạch;
- Ban Giám sát;
- Các thí sinh tham dự vòng 2;
- Lưu: VT, HSTD.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Phạm Đình Quế
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN (VÒNG 2)
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Thông báo số 1327
1328/TB-HĐTDVC ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển Sở Tư pháp
Năm sinh
TT
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Trịnh Thị Hồng Nhung
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Lường Văn Thành

Nam

Nữ

Dân
tộc
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1996

Kinh

1997

Thái

Địa chỉ hiện nay
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Đội 7, xã Thanh Yên, huyện
Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Bản Thôm, xã Thôm Mòn,
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn
La

Trình
độ văn
hóa
7
12/12
12/12

Trình độ
chuyên môn
(chuyên
ngành)
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Cử nhân Luật
Hành chính
Cử nhân Luật

Cơ sở đào
tạo

Điện thoại
liên hệ

Ghi
chú
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Học viện phụ
nữ Việt Nam
Đại học Khoa
học – Đại học
Thái Nguyên
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0374.016.285
0384.985.835
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