
SỞ KH&CN BÌNH ĐỊNH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 25/TB-HĐTDVC Bình Định, ngày 15 tháng 4 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi tổ chức thi lại vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức tại các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 764/KH-SKHCN ngày 07/9/2020 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ năm 2020; 

Ngày 17/3/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở đã có Thông báo số 

16/TB-HĐTDVC về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 và đã tổ chức thi vào ngày 

27 – 28/3/2021. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi các thí sinh và thực hiện công tác 

thi tuyển vòng 2 theo đúng chuyên môn các vị trí việc làm, Hội đồng tuyển dụng 

viên chức Sở thông báo triệu tập thí sinh thi để thi lại vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức 

tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020, cụ thể 

như sau: 

1. Về thí sinh đủ điều kiện dự thi lại vòng 2:  
Thí sinh đạt kết quả trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi 

tại vòng 1, cụ thể: Kiến thức chung trả lời đúng ít nhất 30 câu; tiếng Anh trả lời 

đúng ít nhất 15 câu; Tin học trả lời đúng ít nhất 15 câu (theo Thông báo số 13/TB-

HĐTDVC ngày 08/02/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả thi vòng 

1). Đồng thời, các thí sinh này đã đăng ký tuyển dụng ở các vị trí việc làm: 08 

vị trí (Phụ lục kèm theo). 

2. Về hình thức, thời gian tổ chức thi lại vòng 2 (ở tất cả các 08 vị trí): 

- Hình thức thi: thi viết trên giấy về nghiệp vụ chuyên ngành 

- Thời gian làm bài thi: 180 phút 

3. Về lịch, địa điểm tổ chức thi lại vòng 2 (ở tất cả các 08 vị trí): 01 buổi, 

chiều ngày 25/4/2021 (chủ nhật). 

- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi: vào lúc 13h30 ngày 25/4/2021 

- Thí sinh làm bài thi: từ 14h00 đến 17h00 ngày 25/4/2021 

- Địa điểm thi: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 208 Diên 

Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 

4. Về nội dung ôn tập: giữ nguyên như nội dung ôn tập theo Thông báo số 

15/TB-HĐTDVC ngày 09/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở theo từng 

vị trí đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ) 

5. Thông tin về danh sách thí sinh tham dự thi vòng 2 được niêm yết tại địa 

điểm thi và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Thời gian thông báo công khai và niêm yết: ngày 24/4/2021. 

6. Một số lƣu ý đối với thí sinh 

- Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm thi vòng 2, Hội đồng tuyển dụng 

viên chức sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công 

nghệ. 
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- Thi sinh mang theo thẻ dự thi, giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/thẻ căn 

cứu công dân hoặc giấy phép lái xe) để xuất trình trước khi vào phòng thi. 

Thông báo này thay cho giấy báo thi. Đề nghị thi sinh thường xuyên theo dõi 

thông tin về kỳ thi đăng Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Nếu thí sinh chưa rõ hoặc có vướng mắt, đề nghị liên hệ với Thư Ký Hội đồng 

tuyển dụng (SĐT: 0989.268979) để được giải đáp./. 
 

 

Nơi nhận:    
- Thành viên HĐTDVC; 

- Ban Giám sát Sở; 

- Đăng Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, HĐTD 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Lê Công Nhƣờng 



 

Phụ lục 

CÁC VỊ TRÍ TỔ CHỨC THI LẠI  – VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC 

THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2020  

(Kèm theo Thông báo số 25/TB-HĐTDVC ngày 15/4/2021 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở KH&CN) 

 

STT Vị trí việc làm 

I TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƢỜNG CHẤT LƢỢNG 

1 Chuyên viên Hành chính, tổng hợp 

2 Kế toán viên 

3 Chuyên viên tư vấn về khoa học công nghệ 

II 
TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ 

1 Kỹ sư về nghiên cứu, Ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ 

2 Chuyên viên Tổ chức nhân sự, hành chính, tổng hợp 

3 Kế toán viên 

4 Kỹ sư về Tư vấn khoa học và công nghệ 

5 Kỹ sư về Thông tin và Thống kê 
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