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s6 07-TB/HDTDVC 

THÔNG BAO 
Triu tp thI sinh tham gia xét tuyn viên chfrc các co' quan Bang 

và các ti chü'c chInh trj - xã hi nãm 2021 

Thirc hin K hotch s 103-KH/TU ngày 10/9/202 1 cüa Ban Thr&ng vt 
Tinh üy tuyn d%ing cong chüc, viên chüc các Co quan Dáng và các t chirc 

chInh trj - xã hi näm 2021; 

Can cii Kt 1un cüa Hi dng tuyn diving viên chirc các Co quan Dâng và các 

t chüc chInh trj - xã hi näm 2021 tai  Thông báo s 06-TBII-IDTDVC ngày 

23/10/2021, 

Hi dng tuyn diing viên chrc các Co quan Dáng và các t chüc chInh trj - 

xâ hi nàm 2021 thông báo triu tp thI sinh: Nguyn Thu Hng, sinh ngày 

19/10/1988, däng kfi dr tuye2n Phóng viên (hgng III), Phông Báo din t& Báo 

Tuyên Quang den tham gia xét tuyn viên chüc các co quan Dãng và các t chüc 

chInh trj - xã hi näm 2021 nhu sau: 

1- Thôi gian: 8 giô 00 phCit ngày 29/10/202 1 (Thfr sáu) 

2- Da dim: Hi trxing Ban T chrc Tinh üy (tng 3, Tri sr Tinh üy). 

3- Hmnh thfrc: Phông vn. Th&i gian phOng vtn: 30phát (trithc khi thiphóng 

vain, thI sinh có /thóng qua 15 phzt chudn bi). 
A • A • A A A * 4- Nyi dung: Kiem tra kien thuc, ky nang hoit d9ng nghe nghiep cua nguoi 

du tuyn theo yêu cu cüa vj trI vic lam cn tuyên. 

5- Danh miic tài Iiu on tip: 

- Lut Viên chüc näm 2010; 

- Lut Báo chI nm 2016; 

- D an hot dng cüa Báo Tuyên Quang din tü (D an s 03-DAIBTQ ngày 
01/12/2017 cüa Báo Tuyên Quang); 

- D an vj trI vic lam cüa Co quan Báo Tuyên Quang và Phi 1ic s 06 Bàn mô tá 
cong vic cüa vi tn vic lam (D an s 01-DA/BTQ ngày 22/02/2020). 
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6- Mt s kru 'r di vi thI sinh: 

- ThI sinh có mt trnóc gii thi 15 phüt d lam thu tic vào phàng thi và np 1 
phI thi 700.000 dng theo quy djnh ti Thông ft.r so 228/201 6iTF-BTC ngày 
11/11/2016 cüa B Tài chInh. 

- ThI sinh mang theo chtng minh nhân dan hoc the can cuàc cong dan hoc 
giy t?LI tu' than hçip pháp có dan ãnh d lam thu tic vào phông thi. 

- ThI sinh thrc hin nghiém các bin pháp phOng, chng djch Covid-19 

theo khuyn cáo cüa Bô Y t (deo khu trang, khr khun, gi& khoâng each khi 
tipxñc...). 

Mci thc mac, d nghj thI sinh lien h trirc tip vâi Phông ChInh sách - Tong hçip, 
Ban To chi.rc Tinh ui', din thoi 02073.816.022 (trong già hành chInh) d 
phi hçip giái quyt. 

Ncyi nhân:  
- TM sinh dr thi, 
- Dang trên C6ng Thông tin din tCr Dáng bO 
tinh, Trang din tCr thành phán cüa Ban 
T chüc Tinh üy, 
- Dông chI Phó BI thi.r TT Tinh iy, Chü tjch 
Hi dông tuyên dung viên chrc khi Dáng, 
doàn the (báo cáo), 
- Các thành viên Hi dông tuyên dirng viên 
ch(rc khôi Dáng, doàn the, 
- Lru HOi  dôn tuyn ding viên chrc khi 
Dáng, doàn the; Ban To chüc Tinh üy. 

TRUNG BAN TO CH1C 
kiêm 
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