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THÔNG BÁO 

Về triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng 

công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 2) 

 

 

Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định thông báo 

triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định 

(thi vòng 2). Cụ thể như sau: 

1. Về thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, gồm: 

- Thí sinh đạt kết quả trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần 

thi tại vòng 1, cụ thể: Kiến thức chung trả lời đúng ít nhất 30 câu, tiếng Anh trả 

lời đúng ít nhất 15 câu, Tin học trả lời đúng ít nhất 15 câu. 

- Thí sinh đạt kết quả phúc khảo bài thi vòng 1 theo quy định (nếu có). 

2. Về lịch tổ chức thi vòng 2: 01 buổi, sáng thứ Ba, ngày 28/7/2020. 

- Thí sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ 00 phút. 

- Thời gian làm bài thi: Từ 8 giờ đến 11 giờ. 

3. Địa điểm thi: Trường Quốc học Quy Nhơn (địa chỉ: số 09 Trần Phú, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 

4. Thông tin về số báo danh, phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy 

thi được niêm yết tại địa điểm thi và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết tại Sở Nội vụ.  

Thời gian thông báo công khai và niêm yết: Ngày 27/7/2020. 

5. Một số lưu ý: 

- Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm thi vòng 2, Hội đồng tuyển 

dụng công chức hành chính tỉnh sẽ thông báo trên Cổng thông tin điện tử của 

UBND tỉnh, tại địa chỉ: binhdinh.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Nội 

vụ, tại địa chỉ: snv.binhdinh.gov.vn; niêm yết tại Sở Nội vụ (địa chỉ: số 180 

Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Đề nghị thí sinh tiếp tục 

theo dõi thông tin về kỳ thi để thực hiện. 

- Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đảm bảo đúng thời gian quy định; 

trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự. 

- Thí sinh mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân 

hoặc một trong các giấy tờ tùy thân: Thẻ đảng viên, giấy phép lái xe, hộ chiếu 

còn giá trị (rõ ảnh) để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi. 
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- Thí sinh ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để Giấy chứng minh nhân dân 

hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân theo quy định lên mặt bàn để 

các giám thị phòng thi và Hội đồng tuyển dụng, Ban Coi thi, Ban Giám sát kỳ 

tuyển dụng kiểm tra. 

Đề nghị các thí sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Viện KHTCNN (để phối hợp); 

- Hội đồng và các Ban giúp việc Hội đồng; 

- Ban giám sát; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Đài PT&TH, Báo Bình Định (để thông báo); 

- Trường Quốc học Quy Nhơn; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2; 

- Lưu: VT, TK HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Lâm Hải Giang 
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