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THÔNG BÁO
về việc triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch 

tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Giao thông vận tải

Kính gửi: Thí sinh đủ điều kiện tiếp nhận công chức 
vào làm công chức Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang thông báo triệu tập thí sinh dự kiểm 
tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sỉnh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch:
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2. Danh mục tài liệu ôn thi: Được đăng tải trên Website Sở Giao thông 
vận tải (Địa chỉ: sogiaothongvantai.tuyenquang.gov.vn)

3. Thời gian, địa điểm làm thủ tục dự kiểm tra, sát hạch:
- Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút, Ngày 15/9/2021
- Địa điểm: Hội trường nhỏ, Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang
4. Hình thức, thời gian kiểm tra, sát hạch:
4.1. Hình thức sát hạch: Bằng hình thức phỏng vấn, thí sinh bốc thăm 

và trả lời phỏng vấn 02 câu hỏi, trong đó: 01 câu hỏi về hiểu biết chung, 01 câu 
hỏi về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thời gian sát hạch: 30 phút.
- Thời gian chuẩn bị: Mỗi môn 15 phút.
4.2. Nội dung sát hạch:
- Hiểu biết chung về Luật cán bộ, công chức và các văn bản về quản lý 

cán bộ, công chức, chế độ công vụ.
- Hiểu biết về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực vị trí việc làm 

cần tiếp nhận.



4.3. Cách tính điểm và nguyên tắc xác định kết quả sát hạch:
a) Thang điểm: Mỗi nội dung sát hạch được chấm theo thang điểm 100.
- Điểm sát hạch về hiểu biết chung tối đa 100 điểm.
- Điểm sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tối đa 100 điểm.
b) Tổng điểm sát hạch:
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c) Nguyên tắc xác định kết quả sát hạch:
Phải tham gia đủ 02 nội dung sát hạch theo quy định và có số điểm của mỗi 

nội dung sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên.
4.4. Thời gian, địa điểm kỉểm tra, sát hạch:
- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 15/9/2021 (Lưu ý có mặt 

trước giờ kiểm tra, sát hạch 30 phút).
- Địa điểm: Hội trường nhỏ, Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang

Trên đây là thông báo về việc nội dung thực hiện kiểm tra, sát hạch tiếp nhận 
công chức vào làm công chức Sở Giao thông vận tải. Trong quá trình thực hiện có 
vấn đề phát sinh đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp đồng chí Lê Trung Dũng, Chánh 
Văn phòng Sở Giao thông vận tải, điện thoại 0934.388.899 để kịp thời báo cáo Hội 
đồng kiểm ừa, sát hạch và Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên:
- ƯBND tỉnh; (báo cáo)
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc Sở; 
-Website Sở GTVT;
- Lưu: VT - VP. Ph5
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