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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đạt ở vòng 1, tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức 

của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-VP ngày 30/10/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2020; Quyết định 166/QĐ-VP, ngày 

17/12/2020 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 và khoản 2 Điều 2 Quyết định 156/QĐ-

VP, ngày 30/10/2020;  

Căn cứ kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) của Ban kiểm tra 

phiếu đăng ký dự tuyển,  

Hội đồng tuyển dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh năm 2020 thông báo như sau: 

1. Triệu tập các thí sinh có kết quả đạt ở vòng 1, tham dự thi vòng 2 tuyển 

dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 

2020 (Danh sách kèm theo) 

2. Về tài liệu ôn tập 

- Luật Báo chí năm 2016; 

- Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ; 

- Kỹ năng viết tin bài.  

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi; hình thức và thời gian thi vòng 2 

- Thời gian tổ chức thi trong 01 buổi sáng; bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 phút 

ngày 26/12/2020. 

- Địa điểm tổ chức thi: Tại phòng 4B, UBND tỉnh (số 02 Trần phú, phường 

Tây sơn, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

- Hình thức và thời gian thi: Thi viết, thời gian 180 phút. 

* Lưu ý:   

- Yêu cầu thí sinh phải có mặt trước cửa phòng thi trước thời gian thi ( 07 giờ 

00 phút)để chuẩn bị.  



- Thí sinh phải chuẩn bị chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân 

hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có ảnh) để giám thị đối 

chiếu trước khi vào Phòng thi. 

- Khi thi, thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi. 

- Danh sách thí sinh, bố trí phòng thi, số báo danh và mọi thông tin có liên 

quan đến vòng 2 thi phỏng vấn  sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

(https://gialai.gov.vn/pages/tin-tuc/tuyen-dung.87.aspx), đề nghị thí sinh thường 

xuyên theo dõi để biết, thực hiện. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh năm 2020 thông báo để thí sinh biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thành viên HĐ; các tổ giúp việc HĐ;  

- Các thi sinh đạt vòng 1;  

- Lưu: HĐTDVC.  

TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quảng Hà 

https://gialai.gov.vn/pages/tin-tuc/tuyen-dung.87.aspx


KẾT QUẢ VÒNG 1 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  

THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Thống báo số:03 /TB-HĐTD ngày 21 /12/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

 

STT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Dân tộc 

Tên ngạch viên 

chức dự tuyển 

Mã ngạch viên 

chức dự tuyển 

Kết quả 

vòng 1 
Nam Nữ 

01 380001 Lê Thị Hằng  08/02/1993 Kinh 
Biên tập viên 

(hạng III) 
V.11.01.03 Đạt 

02 380002 Phan Thị Mai Phương  15/12/1994 Kinh 
Biên tập viên 

(hạng III) 
V.11.01.03 Đạt 

03 380003 Hoàng Thị Thảo  14/10/1998 Kinh 
Biên tập viên 

(hạng III) 
V.11.01.03 Đạt 

04 380004 Nguyễn Thị Tiên  15/3/1998 Kinh 
Biên tập viên 

(hạng III) 
V.11.01.03 Đạt 

05 380005 Ngô Thị Sương  02/6/1986 Kinh 
Biên tập viên 

(hạng III) 
V.11.01.03 Đạt 
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