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THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển 

dụng trường hợp đặc biệt viên chức vào làm việc tại Trung tâm DV&QL bến 

xe khách thuộc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình.   

 

Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-TTBX ngày 18/11/2019 của Trung tâm DV&QL bến 

xe khách về việc tuyển dụng trường hợp đặc biệt viên chức sự nghiệp vào làm việc tại 

Trung tâm; 

 Căn cứ Biên bản họp ngày 20/12/2019 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng 

trường hợp đặc biệt viên chức về việc kiểm tra văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến hồ 

sơ của thí sinh tham gia tuyển dụng trường hợp đặc biệt viên chức vào làm việc tại Trung 

tâm DV&QL bến xe khách Quảng Bình; 

Trên cơ sở kết quả xét hồ sơ tham gia dự tuyển, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển 

dụng trường hợp đặc biệt viên chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 tuyển 

dụng trường hợp đặc biệt viên chức, cụ thể như sau: 

1. Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 của tuyển dụng 

trường hợp đặc biệt viên chức vào làm việc tại Trung tâm DV&QL bến xe khách Quảng 

Bình. Gồm các ông, bà có tên sau: (Có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian tham dự vòng 2 tuyển dụng trường hợp đặc biệt viên chức vào làm 

việc tại Trung tâm DV&QL bến xe khách: 8h30 ngày 28/12/2019. 

3. Địa điểm: Hội trường Trung tâm DV&QL bến xe khách Quảng Bình, số 156 

Trần Hưng Đạo, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

4. Hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch: 

- Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn trực tiếp. 

- Nội dung: Kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp 

vụ của người được xét tuyển phù hợp với từng chức danh, vị trí việc làm thông qua hình 

thức phỏng vấn. Việc kiểm tra, sát hạch thực hiện như sau: 

* Kiến thức chung: Gồm 2 câu hỏi, mỗi câu 25 điểm; 

* Chuyên môn nghiệp vụ: Gồm 2 câu hỏi, mỗi câu 25 điểm;  

* Thí sinh chuẩn bị nội dung trả lời vào giấy (giấy do Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

tuyển dụng trường hợp đặc biệt viên chức phát), thời gian chuẩn bị 20 phút, thời gian trả 

lời mỗi thí sinh 20 phút. 

5. Thí sinh nhận tài liệu hướng dẫn ôn tập ngày 19/11/2019 tại Phòng Tổ chức - 

Hành chính thuộc Trung tâm DV&QL bến xe khách, số 156 Trần Hưng Đạo, TP. Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình. 



6. Thí sinh đến dự tuyển phải tuyệt đối chấp hành Nội quy phỏng vấn tuyển dụng và 

hướng dẫn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng trường hợp đặc biệt viên chức.  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng trường hợp đặc biệt viên chức thông báo để 

thí sinh biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                  
- Lãnh đạo TTBX (b/c); 

- HĐKTSHVC; 

- Các thí sinh có tên tại mục 1; 

- Lưu: V.T, TC  

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Sỹ Đông 



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
(Kèm theo Thông báo số 02 /TB-HĐKTSHVC ngày 21 tháng 12 năm 2019 của  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng trường hợp đặc biệt viên chức) 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
DỰ TUYỂN VÀO VỊ TRÍ VIỆC LÀM Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Lợi 30/05/1970 

Viên chức Hạng III - Tương đương ngạch 

chuyên viên 01.003 tại vị trí Điều hành và 

quản lý hoạt động của các Bến xe trực 

thuộc Trung tâm DV&QL bến xe khách 

Quảng Bình. 
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