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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức vòng 2 kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức,  

viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

 chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019. 

--------- 
 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 149b  -KH/TU ngày 19/7/2019 của Tỉnh ủy về tổ 

chức tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019.  

Hội đồng tuyển dụng thông báo về việc tổ chức vòng 2 kỳ thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau: 

I- THI TUYỂN: 

1- Thời gian: Ngày 13/5/2020 (thứ 4), thí sinh có mặt từ 7 giờ 00 phút. 

2- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Yên Bái (số 276 Đường Trần Phú, 

phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái). 

3- Hình thức thi: Thi viết (thời gian thi 180 phút). 

Khi đi đề nghị thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn 

cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác, yêu cầu 

giấy tờ phải có ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi. 

II- XÉT TUYỂN: 

1- Thời gian: 02 ngày từ ngày 20-21/5/2020 (thứ 4, thứ 5), thí sinh có 

mặt từ 7 giờ 30 phút. 

2- Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Yên Bái (số 276 Đường Trần Phú, 

phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái). 

3- Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn (thời gian 30 phút/ 01thí sinh). 

Khi đi đề nghị thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn 

cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác, yêu cầu 

giấy tờ phải có ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi. 






