
 

THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức 

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường năm 2020 

 
 

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-STNMT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 

của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường;  

Theo nội dung biên bản cuộc họp của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung 

tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, ngày 02 tháng 6 năm 2020 

về kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển viên chức vòng 1.  

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thông báo triệu 

tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn viên chức năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thí sinh được triệu tập 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Bắc 12/8/1993  

2 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 22/4/1997  

3 Đỗ Thị Ngọc Hằng 30/4/1993  

4 Phạm Thị Nga 11/8/1994  

5 Nguyễn Thị Như Nguyệt 26/9/1996  

6 Trần Thị Kim Nhan 17/3/1983  

7 Nguyễn Thụy Hồng Kha 17/10/1985  

8 Nguyễn Thị Tâm 15/9/1991  

9 Lê Văn Thành 24/10/1987  

10 Lương Thị Phương Thúy 30/6/1992  
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2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2020 (thứ Tư). 

3. Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Phòng 603, Trung tâm Công nghệ thông 

tin Tài nguyên và Môi trường, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

4. Hình thức phỏng vấn  

a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

người dự tuyển. 

b) Người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định 

hình thức phỏng vấn phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của 

vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:  

Tổ chức phỏng vấn trực tiếp từng thí sinh đăng ký dự tuyển, theo nguyên 

tắc: 

- Theo từng chuyên ngành đăng ký tuyển dụng; 

- Theo thứ tự số báo danh xếp theo vần A, B, C. 

c) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 

d) Thời gian phỏng vấn: 30 phút, thời gian chuẩn bị: 05 phút; thời gian trả 

lời phỏng vấn: 25 phút.  

e) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.  

Đề nghị thí sinh tham dự phỏng vấn đi đúng thời gian thông báo. Nếu có 

thay đổi về địa điểm hoặc thời gian phỏng vấn thì Hội đồng xét tuyển viên chức 

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo sau. 

Yêu cầu đối với thí sinh khi phỏng vấn: Khi đi đem theo giấy chứng minh 

nhân dân (hoặc căn cước công dân); trang phục lịch sự, gọn gàng. 

Thông báo triệu tập được đăng trên trang thông tin điện tử: 

http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn. 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo); 

- VPS (để biết);  

- HĐXT (để thực hiện); 

- Lưu: VT, HC-TH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Huỳnh Quang Hiếu 

 

http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/
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