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THÔNG BÁO 

Tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức 

 Căn cứ Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; 

 Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-QLCL ngày 27/4/2021 của Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên 

chức; Quyết định số 219/QĐ-QLCL ngày 29/10/2021 của Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản phê phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức; 

 Trên cơ sở tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát trên cả 

nước, Hội đồng xét tuyển viên chức Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản thông báo tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức như sau: 

 1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2: 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển 

viên chức đã được Hội đồng xét tuyển viên chức Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản thông báo tại văn bản số 1140/TB-HĐXTVC ngày 

02/11/2021 (xin xem gửi kèm). 

 Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức được niêm yết 

công khai tại địa điểm xét tuyển và tại các đơn vị có thí sinh đăng ký dự tuyển; 

đồng thời đăng tải trên trang tin điện tử của Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản: www.nafiqad.gov.vn. 

 2. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức xét tuyển vòng 2: 

- Thời gian: Thứ Bảy ngày 23/4/2022. 

- Địa điểm: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Địa chỉ: 

Ngõ 20 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội). 

- Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn (30 phút/thí sinh: 15 chuẩn bị, 15 phút 

phỏng vấn). 

- Chương trình chi tiết: 
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Thời gian Nội dung 

7h30-8h15 Khai mạc kỳ xét tuyển  

Giải đáp thắc mắc (nếu có) 

8h30’ - 12h00’ Phỏng vấn 

 

3. Những quy định đối với thí sinh: 

- Thí sinh rà soát, đối chiếu lại các thông tin chi tiết trong danh sách triệu 

tập, nếu có thông tin chưa chính xác đề nghị phản ánh bằng văn bản và gửi về 

Hội đồng xét tuyển hoặc đơn vị tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển để xem xét 

giải quyết (gửi trước 03 ngày làm việc tính đến thời điểm tổ chức xét tuyển). 

- Có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng giờ qui định; mang theo giấy tờ tùy 

thân có dán ảnh (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc giấy phép lái xe, hộ 

chiếu, thẻ đảng viên) để kiểm tra, đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn. 

- Trường hợp thí sinh vắng mặt cả buổi theo lịch đã thông báo sẽ bị mất 

quyền tham dự phỏng vấn. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia 

xét tuyển. 

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan lưu ý thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Vụ TCCB (để b/c); 

- Các đơn vị có vị trí dự tuyển (t/hiện); 

- Website Cục; 

- Lưu: VT, HĐXT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

Phó Cục trưởng 
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