
 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-HĐXT            Kon Tum, ngày      tháng   năm   
 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức  

Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế 

năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BQLKKT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của 

Ban quản lý Khu kinh tế phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 

kỳ thi xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y là đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2021. 

Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y là đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2021 thông 

báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn), như sau: 

I. Danh sách thí sinh, thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn): 

1. Danh sách thí sinh triệu tập dự xét tuyển vòng 2: 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Khai mạc: 

- Thời gian: 13 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (Thứ Ba). 

- Địa điểm: Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y (thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). 

3. Xét tuyển: 

- Thời gian xét tuyển: Từ 14 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (Thứ Ba). 

- Địa điểm: Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y (thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). 

II. Yêu cầu đối với thí sinh: 

- Thí sinh tham gia kỳ xét tuyển thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy 

định của kỳ xét tuyển. 

- Dự lễ khai mạc và có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng giờ quy định; 

trang phục gọn gàng, lịch sự; khi đến tham dự phỏng vấn phải mang theo Chứng 

minh thư hoặc thẻ căn cước công dân để thành viên Ban kiểm tra, sát hạch đối 

chiếu trước khi vào phỏng vấn. 

- Không được mang điện thoại di động, máy ghi âm, máy vi tính và các 

phương tiện thông tin khác vào phòng tham dự phỏng vấn.  

Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thông 

báo để các Anh/Chị biết và thực hiện theo đúng quy định./. 



 

 
 

 Nơi nhận:                                                                                   
- Lãnh đạo Ban; 

- Các thí sinh dự xét tuyển; 

- Ban Giám sát xét tuyển viên chức;  

- Thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Các Ban: Đề thi; Ban kiểm tra, sát hạch; 

- Lưu: VT, VP, H/s xét tuyển. 

   TM.HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 

PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU 

KINH TẾ TỈNH KON TUM 

 



BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

 DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VÀO BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y

Số
TT

Số
báo

danh

Họ và tên
Ngày, tháng,

năm sinh Địa chỉ
Trình độ
chuyên

môn

Chuyên
ngành đào

tạo (ghi theo
bằng TN)

Tin học Ngoại ngữ Vị trí dự tuyển Ghi chú
Họ và chữ lót Tên

1 01 Ngô Thị Mỹ Duyên 18/06/1997

Số nhà 113 đường
Trường Chinh,

P.Trường Chinh-
TP Kon Tum

Đại học Xã hội học UD CNTT
cơ bản

Chứng chỉ ngoại
ngữ  tiếng anh

bậc 3

Hành chính
tổng hợp

2 02 Y Thơ 22/10/1999
Xã Rờ Kơi, huyện
Sa Thầy, tỉnh Kon

Tum
Đại học Quản lý Nhà

nước
UD CNTT

cơ bản

Giấy chứng nhận
năng lực tiếng
anh  bậc 3-B1

Hành chính
tổng hợp

Danh sách này gồm 02 thí sinh

Vũ Mạnh Hải
Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế
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