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THÔNG BÁO 
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển 

công chức tỉnh Sơn La năm 2021 

 

 Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại 
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 

2021 tại tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức;   

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều 
kiện dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 tại tỉnh Sơn La; 

 Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo triệu tập thí sinh đủ 

điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1 và xét tuyển đối tượng cử tuyển (phỏng vấn) 
kỳ tuyển dụng công chức năm 2021, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG THI TUYỂN 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 1 

Thứ 6, ngày 16/7/2021  

- Từ 7h00: kiểm tra thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn. 

+ 9h00 thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung (thời gian: 60 phút);  

- Buổi chiều:  

+ 14h00 thi trắc nghiệm môn Tin học (thời gian: 30 phút); 

+ 15h00 thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ (thời gian: 30 phút); 

- Địa điểm: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Chu 
Văn An, Đại học Tây Bắc (đường Chu Văn An, tổ 2, phường Quyết Tâm, Thành 

phố Sơn La) 

- Yêu cầu các thí sinh dự thi phải có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút giờ 
kiểm tra thân nhiệt; trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự. Chỉ được 

mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ; Chỉ sử dụng loại giấy thi được phát để 
làm bài thi, không được làm bài thi trên giấy khác; Bài thi chỉ được viết bằng 

một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không được sử dụng các loại mực 
màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút phủ, bút chì để làm bài thi. 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. 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 (có Nội quy thi tuyển, xét 
tuyển công chức, viên chức...ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT -BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ gửi kèm). 

Thí sinh đến dự thi phải mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh (chứng 
minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ Đảng viên ...) để Ban Coi thi 

đối chiếu trước khi vào phòng thi.  

Các thí sinh dự thi phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, sát 

khuẩn trước khi vào phòng thi. Thí sinh ngoại tỉnh bắt buộc khai báo y tế trung 
thực, chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo, trường hợp không chấp hành sẽ 

bị xử lý theo quy định.  

2. Lệ phí dự thi: 400.000đ/thí sinh (bốn trăm nghìn đồng/thí sinh), theo 

Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/ 2016 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 

hạng công chức, viên chức. 

Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Nội vụ vào giờ hành chính 

hoặc chuyển khoản theo số tài khoản 41110000213229, Lò Phương Thảo, Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển tỉnh Sơn La; số điện thoại 

0987311992; Thời gian nộp chậm nhất đến ngày 09/7/2021, quá thời gian 
quy định mà thí sinh không nộp lệ phí sẽ không được dự thi. 

Lưu ý: khi chuyển tiền, nhớ ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh 

nộp lệ phí và gọi vào số điện thoại của Lò Phương Thảo để xác nhận (ví dụ: 
LoVanA.23.4.1998.noplephi) 

II. XÉT TUYỂN ĐỐI TƯỢNG CỬ TUYỂN (phỏng vấn) 

Thứ 7, từ 7h30 ngày 17/7/2021  

- Địa điểm: Hội trường số 01, Sở Nội vụ (Tầng 4, Trung tâm Hành chính 
tỉnh) 

Thí sinh là đối tượng cử tuyển dự xét tuyển (phỏng vấn) không phải nộp 
lệ phí. 

Trên đây là thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công 
chức và xét tuyển (phỏng vấn) năm 2021. Mọi phản ánh, thắc mắc, liên hệ trực 

tiếp với Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng) qua số điện thoại 
02123.852.020 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và 
hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh; 
- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, HĐTDCC (V03b). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Nguyễn Minh Hòa 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-228-2016-tt-btc-quan-ly-su-dung-phi-tuyen-dung-du-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-331908.aspx
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