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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ xét tuyển  

công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2021 
 
 

 

 Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Hướng dẫn số 1410/HD-SNV 

ngày 24/7/2020 của Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tuyển 
dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;  

Thực hiện Kế hoạch số 3374/KH-UBND ngày 19/10/2021 của UBND 
huyện Mộc Châu về tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện năm 2021;  

 Thực hiện Quyết định số 3235QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND 
huyện Mộc Châu về việc phê duyệt kết quả kiểm tra Vòng 1 của thí sinh tham 

dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2021; 

UBND huyện Mộc Châu thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi 

phỏng vấn Vòng 2 kỳ xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu 
năm 2021 như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2 (phỏng vấn) 

1.1. Thời gian: Tổ chức thi vào thứ 7, ngày 25/12/2021. 

- Từ 07 giờ 00 phút: Kiểm tra thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn. 

- Từ 07 giờ 30 phút: Quán triệt nội quy, quy chế đối với thí sinh dự thi. 

- Từ 8 giờ 00 phút: Tổ chức thi phỏng vấn đối với thí sinh dự thi. 

1.2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hành chính huyện Mộc Châu (trụ 
sở HĐND - UBND huyện Mộc Châu, tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La). 

1.3. Yêu cầu đối với thí sinh: 

- Tất cả các thí sinh dự tuyển đều phải có mặt trước 15 phút để dự khai 
mạc đúng thời gian quy định, thực hiện tốt quy định “5K” của Bộ Y tế trong 

phòng dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trước, trong và 
sau khi dự thi. 

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết và làm bài thi bằng một 
loại mực có màu xanh hoặc đen. Không được sử dụng các loại mực màu khác, 
mực nhũ, mực phản quang, bút phủ, bút chì để làm bài thi. Chỉ sử dụng loại giấy 

thi được phát để làm bài thi, không được làm bài thi trên giấy khác. Không được 
mang vào phòng thi các loại tài liệu, điện thoại, máy ảnh, phương tiện kỹ thuật 

thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, các thiết bị ghi âm, ghi hình, 
thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin. Nếu thí sinh mang theo các loại tài liệu 

hoặc các thiết bị trên vào phòng thi, sử dụng hay chưa sử dụng đều bị coi là vi 
phạm nội quy, quy chế và phải bị xử lý theo quy định. 
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- Khi vào phòng thi xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy 

thân có dán ảnh (thẻ căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ 
Đảng viên ...) để Ban Coi thi đối chiếu trước khi vào phòng thi. 

- Số báo danh, số phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi trước ngày thi 
01 ngày. Thí sinh tự đối chiếu thông tin trên bảng niêm yết với hồ sơ cá nhân, 

nếu có sai sót thông báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ) để 
được chỉnh sửa kịp thời trước khi vào thi. 

Trên đây là thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi phỏng vấn 
Vòng 2 kỳ xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2021. 

Mọi phản ánh, thắc mắc liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực 
của Hội đồng tuyển dụng) qua số điện thoại 02123.668.784 hoặc 0359.404.615 

trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp, hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Hội đồng tuyển dụng; 
- Ban Giám sát; 
- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- BBT Cổng TTĐT huyện; 
- Thí sinh dự thi;  
- Lưu: VT, NV (V.Anh) 30b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Long Trung Tâm 
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