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        Số:         /TB-HĐTDVC           Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vòng 2 

tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu  

 

Căn cứ Thông báo số 286/TB-TTQLCK ngày 29/4/2022 của Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu về tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-TTQLCK ngày 09/5/2022 của Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Quản lý cửa 

khẩu, thông báo: 

1. Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2. 

- Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức vòng 2 gồm 08 thí sinh (có 

danh sách cụ thể kèm theo) 

 2. Hình thức tuyển dụng vòng 2. 

 - Thực hiện dự tuyển vòng 2 thông qua hình thức phỏng vấn kiểm tra về 

kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của 

vị trí việc làm cần tuyển. 

 - Thí sinh dự tuyển thực hiện bốc thăm đề và trả lời đề phỏng vấn gồm 03 

câu hỏi, cơ cấu đề như sau: 

+ Phần kiến thức chung: Câu hỏi số 01 (30 điểm). 

+ Phần chuyên môn, nghiệp vụ: Câu hỏi số 2 (35 điểm) và số 3 (35 điểm). 

- Thời gian chuẩn bị và trả lời phỏng vấn của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút 

(15 phút chuẩn bị, 15 phút trả lời). 

3. Tổ chức hướng dẫn ôn tập, thu lệ phí. 

3.1. Tổ chức hướng dẫn ôn tập. 

- Thời gian: 09h00, ngày 10/6/2022 (Thứ sáu) 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Tòa nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

3.2. Tổ chức thu lệ phí tuyển dụng. 

Thí sinh nộp lệ phí: 500.000 đồng/thí sinh (theo Thông tư số 92/2021/TT-

BTC ngày 28/10/2021 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). 

Lưu ý: Đến 15h00 phút ngày 17/6/2022 thí sinh không nộp lệ phí dựu 

tuyển coi như không tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022). 

4. Tổ chức xét tuyển (Vòng 2). 

- Thời gian: ngày 25 - 26/6/2022 (Thứ bảy, Chủ nhật). 
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+ Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. 

+ Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút. 

(Lưu ý: Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, Hội đồng tuyển dụng có thể rút 

ngắn thời gian phỏng vấn, có thể thực hiện xong trong ngày 25/6/2022). 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Tòa nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

thông báo để thí sinh được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- BQL KKTCKĐĐ-LS; 

- HĐTDVC; 

- Trang TTĐT; 

- Các thí sinh đủ ĐK(Vòng 2); 

- Lưu: VT, HSXT. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỬA KHẨU 
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