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Kon Tum, ngày       tháng       năm      

 

THÔNG BÁO 

danh sách và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) 

kỳ xét tuyển viên chức tại Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y năm 2022 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 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 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Văn bản số 4192/UBND-NC ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Văn bản số 3162/SNV-CCVC 

ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc tham gia ý kiến kế hoạch tuyển 

dụng viên chức Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-BQLKKT ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Ban 

Quản lý khu kinh tế tỉnh về Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-BQLKKT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Ban 

quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-BQLKKT ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Ban 

quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn tham dự xét tuyển (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức tại Ban quản lý Cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y  thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022; 

Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức tại Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ 

Y năm 2022 thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 



tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức tại Ban quản lý cửa khẩu quốc 

tế Bờ Y thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022, như sau: 

1. Thành phần được triệu tập: Theo danh sách tại Phụ lục đính kèm và 

được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BQLKKT tỉnh (tại địa chỉ: 

http:kkt.kontum.gov.vn). 

2. Địa điểm làm thủ tục dự thi, khai mạc và tổ chức thi phỏng vấn: tại 

Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (địa chỉ: Thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum). 

 3. Thời gian: Ngày 09 tháng 02 năm 2023 (01 ngày), cụ thể như sau: 

 - Thời gian làm thủ tục dự thi: Thí sinh có mặt lúc 07 giờ 30 ngày 

09/02/2023 (nộp lệ phí, nghe phổ biến nội quy, quy chế và các nội dung liên quan). 

- Thời gian khai mạc: lúc 8 giờ 00 phút ngày 09/02/2023,  

 - Thời gian thi phỏng vấn: Tổ chức phỏng vấn từ 8 giờ 30 phút ngày 

09/02/2023 tại Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến khi hết thí sinh 

dự thi. 

 4. Hình thức thi: Phỏng vấn. 

 5. Nội dung thi phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề 

nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian phỏng vấn là 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 

thời gian chuẩn bị không quá 15 phút). 

 - Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm. 

+ Phần kiến thức chung liên quan đến các quy định của pháp luật về vị trí 

việc làm: 40 điểm. 

+ Phần kiến thức, kỹ năng chuyên môn của vị trí việc làm: 60 điểm. 

 Thí sinh phải đạt kết quả kiểm tra, sát hạch từ 50 điểm trở lên mới đạt yêu 

cầu. 

 - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

 - Danh mục tài liệu tham khảo: Theo Thông báo số 09/TB-HĐXT ngày 

01/02/2023 của Hội đồng xét tuyển viên chức (gửi kèm theo); Các thí sinh tự tìm 

hiểu tài liệu qua các trang thông tin chính thống trên mạng xã hội. 

6. Lệ phí xét tuyển viên chức: Không 

 7. Một số lưu ý đối với thí sinh: 

 - Danh sách thí sinh, số báo danh, nội quy, quy chế thi được đăng tải trên 

Trang Thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và được niêm yết công 

khai tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và tại Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế 

Bờ Y.  

 - Thí sinh thường xuyên truy cập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (http://kkt.kontum.gov.vn) để kịp thời cập nhật các 



thông tin liên quan đến kỳ thi. 

 - Thí sinh tham gia phỏng vấn phải có mặt tại địa điểm làm thủ tục dự thi và 

thi đúng thời gian quy định. Khi đến dự thi phỏng vấn phải mang theo giấy tờ tùy 

thân có ảnh (Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác theo quy 

định).  

 - Thí sinh đến sau 8 giờ 30 phút, ngày 09/02/2023 thì coi như vắng mặt, 

không tham dự kỳ thi. 

 - Hội đồng xét tuyển không thực hiện việc ôn tập cho các thí sinh. 

 - Mọi thắc mắc liên hệ Ban Quản lý khu kinh tế Kon Tum, số 186 Ure, TP 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại 02603.910606. 

 Hội đồng xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh năm 2022 thông báo đến cho các thí sinh đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2 được biết. 

 
 Nơi nhận:                                                                                   
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo BQLKKT; 

- Ban Giám sát; 

- Thành viên HĐXT viên chức; 

- Các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2; 

- Ban Biên tập TTTĐT (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP, H/s xét tuyển. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ 

KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 

Đặng Ngọc Thuận 
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