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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển công chức (vòng 1)  

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 518/QĐ-SNN ngày 07/9/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn năm 2022; Quyết định số 515/QĐ-SNN ngày 07/9/2022 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức kỳ thi tuyển công 

chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022; Kế hoạch số           

1977/KH-HĐTTCC ngày 07/9/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức về tổ 

chức kỳ thi tuyển công chức năm 2022. 

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ 

thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, cụ thể 

như sau: 

1. Đối tượng tham dự thi tuyển công chức vòng 1 

Các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển theo Quyết định số                

518/QĐ-SNN ngày 07/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên về 

việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công 

chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

2. Thời gian làm thủ tục dự thi 

- Ngày 13/9/2022 (thứ ba): Thí sinh nộp lệ phí dự thi, kiểm tra, đính chính 

thông tin cá nhân (nếu có) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 01 

Phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). 

Mức phí dự thi tuyển công chức: 500.000 đồng/người, theo quy định tại 

Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng 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. 

Hình thức, địa điểm: Nộp một lần, nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại bộ phận 

Kế toánVăn phòng Sở, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên. 

Lưu ý: Trước ngày thi nếu thí sinh nào không nộp lệ phí dự thi thì coi như thí 

sinh đó không có nhu cầu tham dự kỳ thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn năm 2022. 



3. Thời gian, địa điểm tham dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức và tổ 

chức phổ biến nội quy, quy chế thi tuyển 

- Thời gian: 07 giờ 00 phút ngày 16/9/2022. 

- Địa điểm: Tại Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Điện Biên (Số 244, Tổ dân phố 11, Phường Him Lam, Thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). 

4. Thời gian, địa điểm, hình thức thi tuyển 

Giờ 
Ngày, 

tháng, năm 
Thi môn Địa điểm Hình thức thi 

Sáng 09h30 – 10h30 
16/9/2022 

(Thứ Sáu) 

Kiến thức 

chung 
Chi cục Thú y 

Trắc nghiệm trên 

giấy 

(60 phút) 

Chiều 14h30 -15h00 
16/9/2022 

(Thứ Sáu) 
Tin học Chi cục Thú y 

Trắc nghiệm trên 

giấy 

 (30 phút) 

Chiều 16h00 – 

16h30 

16/9/2022 

(Thứ Sáu) 

Ngoại 

ngữ 

 

Chi cục Thú y 
Trắc nghiệm trên 

giấy 

 (30 phút) 

5. Nội dung thi tuyển: Nội dung thi gồm 03 phần thi như sau: 

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, 

tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành 

chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực 

của thí sinh.  

Phần II: Tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.  

6. Thí sinh tham gia dự thi tuyển công chức có mặt tại địa điểm thi ít nhất 

30 phút trước giờ Khai mạc kỳ thi và giờ thi chính thức, đồng thời mang theo 

chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân (rõ ảnh) khi 

vào phòng thi. 

7. Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức phải tuân thủ chấp hành 

nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch covid – 19. 

Nhận được thông báo này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu 

cầu thí sinh dự tuyển có mặt và tham gia thi tuyển đúng thời gian quy định./. 

  Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp và PTNT (B/c);                                                                    

- Hội đồng thi tuyển công chức;  

- Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức; 

- Thí sinh tham dự thi tuyển công chức; 

- Đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử Sở; 

- Niêm yết công khai tại Bảng tin của Sở; 

- Lưu: HĐTTCC, VT.                                                                

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Bùi Minh Hải 
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