
UBNDTHỊ XÃ MƯỜNG LAY 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 
Số: 26/TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Mường Lay, ngày 06 tháng 3 năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển 

dụng công chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã Mường Lay 

  
 

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND thị xã 

Mường Lay về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn 

vị thuộc UBND thị xã Mường Lay (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng);  

Căn cứ Thông báo số 25/TB-HĐTD ngày 02/3/2023 của Hội đồng tuyển 

dụng về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi 

tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã Mường Lay. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị thuộc 

UBND thị xã Mường Lay như sau: 

1. Triệu tập thí sinh có tên tại Thông báo số 25/TB-HĐTD ngày 

02/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng về dự thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng 

công chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã Mường Lay. 

2. Thời gian, địa điểm, làm thủ tục dự thi 

- Thời gian: 7h30’ ngày 18/3/2023, thí sinh nộp phí dự thi tuyển dụng 

vòng 1 (mức phí là 500.000 đồng/người, theo quy định tại Thông tư số 

92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính) tại Bộ phận kế toán Phòng 

Nội vụ thị xã Mường Lay.  

- Địa điểm: Phòng Nội vụ ( Tầng 2 - Khu nhà hợp khối UBND thị xã), tổ 

dân phố 3, phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. 

- Thí sinh dự thi có thay đổi về miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học hoặc 

các thông tin khác (nếu có), đề nghị phản hồi về Phòng Nội vụ thị xã - Cơ quan 

Thường trực Hội đồng tuyển dụng để báo cáo Hội đồng thi xem xét, giải quyết. 

3. Thời gian khai mạc, thời gian thi 

3.1. Khai mạc và phổ biến nội quy, quy chế thi 

- Thời gian: 8h, ngày 18/3/2023. 

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị thị xã Mường Lay, tổ dân phố 3, phường 

Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. 

3.2. Thời gian, địa điểm thi 
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Thời gian Ngày, tháng, 

năm 
Môn thi Địa điểm thi Hình thức thi 

Chiều từ 14h00 

đến 15h 

18/3/2023 

(Thứ bảy) 
Kiến thức chung 

Trung tâm hội 

nghị thị xã 

Mường Lay 

Trắc nghiệm 

trên giấy (60 

phút) 

Chiều từ 15h15 

đến 15h45 

18/3/2023 

(Thứ bảy) 
Tin học 

Trung tâm hội 

nghị thị xã 

Mường Lay 

Trắc nghiệm 

trên giấy (30 

phút) 

Chiều từ 16h00 

đến 16h30 

18/3/2023 

(Thứ bảy) 
Tiếng Anh 

Trung tâm hội 

nghị thị xã 

Mường Lay 

Trắc nghiệm 

trên giấy (30 

phút) 

 

4. Nội dung kiến thức, thời gian ôn thi 

Thí sinh tự bố trí thời gian ôn luyện thi, nội dung kiến thức ôn thi vòng 1 

như sau: 

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính 

trị, tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý 

hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá 

năng lực.  

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng anh theo yêu cầu của vị trí việc làm 

tuyển dụng.  

- Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng. 

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần 

thi quy định ở trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi 

thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. 

5. Quy định đối với thí sinh tham dự kỳ thi 

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức mang theo chứng minh 

thư nhân dân hoặc căn cước công dân khi vào phòng thi; thí sinh tự sắp xếp nơi 

ăn, nghỉ. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về 

Phòng Nội vụ thị xã, số điện thoại 0215.3853.889 hoặc đồng chí Hà Văn Chung 

- Ủy viên, kiêm thư ký Hội đồng tuyển dụng, số điện thoại 0888.910.866. 

Về thu lệ phí thi liên hệ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, số điện thoại 

0834.146.143. 

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 

được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử thị xã Mường Lay (theo 

địa chỉ: http://muonglay.dienbien.gov.vn) và niêm yết công khai tại Bộ phận 1 

cửa thị xã Mường Lay. 

http://muonglay.dienbien.gov.vn/
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Nhận được Thông báo này, yêu cầu thí sinh dự tuyển có mặt và tham gia 

thi tuyển đúng thời gian, địa điểm quy định./.   
  

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban giám sát HĐTD; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Trang Thông tin điện tử thị xã (để T/báo); 

- Bộ phận 1 cửa thị xã (để niêm yết); 

- Lưu: VT, CVNC,  PNV. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Trần Thanh Mai 
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