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HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:              /TB-HĐTDVC Bến Tre, ngày         tháng 01 năm 2022 
 

THÔNG BÁO  
Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2  
kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 

 
 

  Căn cứ Kế hoạch số 1567/KH-SKHCN ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Sở 
Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 triệu tập 04 thí sinh có tên trong 
danh sách kèm theo đủ điều kiện tham dự Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 

2021 của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau: 

1. Số lượng thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2: 04 thí sinh (theo Danh 

sách đính kèm) 

2. Xét nghiệm sàng lọc Covid-19 

Sở không tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho các thí sinh, nhưng 
các thi sinh phải cung cấp kết quả xét nghiệm SARS-CoV2 âm tính trong vòng 
72 giờ, tính đến thời điểm dự thi Vòng 2. 

3. Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức thi Vòng 2 

3.1. Nội dung thi 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 
tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Hình thức thi: Phỏng vấn 

3.2. Thời gian thi 

Thời gian thi: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 01 năm 2022 (Khai 
mạc kỳ thi lúc 08 giờ ngày 25/01/2022, sau khai mạc thí sinh bắt đầu thi) 

3.3. Địa điểm thi 

Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, số 280 đường 3/2, phường An Hội, 

Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

4. Những nội dung thí sinh cần lưu ý 

- Đề nghị thí sinh có mặt trước giờ khai mạc 30 phút để làm thủ tục vào 

phòng thi. 
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- Thí sinh mang theo Giấy CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân để làm thủ 
tục vào phòng thi. 

- Các thông tin về thí sinh dự thi, nội quy, quy chế kỳ thi, đề nghị thí sinh 
cập nhật tại địa chỉ http://dost-bentre.gov.vn mục Thông báo mới. 

- Thí sinh sử dụng khẩu trang N95 và phải tuân thủ 5K trong suốt quá 

trình tham dự kỳ thi. 

- Đề nghị thí sinh thực hiện khai báo y tế theo mẫu đính kèm Thông báo 

này, sau đó gửi về Hội đồng tuyển dụng qua Zalo Dương Thị Ngọc Trà, số điện 
thoại 0913810373 trong ngày 24 tháng 01 năm 2022. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo đến các thí sinh tham dự 
Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ để biết 

và thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- TV Hội đồng; 
- TV các Ban giúp việc của Hội đồng; 
- TV Ban Giám sát; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, VP, Trà (18b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Võ Văn Truyền 

   
 

http://dost-bentre.gov.vn/


DANH SÁCH 
 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTDVC ngày      tháng 01 năm 2022  của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021) 
 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Địa chỉ  
Vị trí dự tuyển 

01 Nguyễn Minh Cường 01/01/1988 
Ấp 1, xã Lương Hòa, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 

Kiểm định, hiệu chuẩn sửa chữa phương 

tiện đo 

02 Phan Bá Nhẩn 17/01/1991 
Ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, 

huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre 

Kiểm định, hiệu chuẩn sửa chữa phương 

tiện đo 

03 Phạm Thị Thu Trang 13/10/1987 
337B ấp Phú Lợi, xã Bình Phú, 

Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

Kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa, lý, vi 

sinh 

04 Huỳnh Văn Tồn 11/6/1992 
354A4, khu phố 2, phường Phú Tân, 

Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

Kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa, lý, vi 

sinh 
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