
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG NĂM 2021 
 

Số:          /TB - HĐTD 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2022 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức 

năm 2021 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật số 52/2019/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức, Luật Viên chức có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 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 Quyết định số 468/QĐ-BNV ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 

Căn cứ Kế hoạch số 2208/KH-ĐHNV ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-ĐHNV ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng 

viên chức năm 2021 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 19/01/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên 

chức năm 2021 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 19/01/20222 của Ban kiểm tra Phiếu đăng 

ký dự tuyển viên chức năm 2021 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, 

Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2021 thông báo: 

1. Triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên 

chức năm 2021 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (danh sách chi tiết trong Phụ 

lục đính kèm). 

2. Lịch trình tổ chức vòng 2 kỳ tuyển viên chức năm 2021 như sau: 

2.1.  Hướng dẫn nội dung ôn thi vòng 2:  

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

tổ chức ôn thi trực tuyến cho các ứng viên qua phần mềm Trans, thời gian cụ thể 

như sau: 

- Đối với vị trí giảng viên: Từ 14 giờ 00’ đến 15 giờ 30’ ngày 25/01/2022  

- Đối với vị trí vị trí khác: Từ 15 giờ 30’ đến 17 giờ 00’ ngày 25/01/2022 

(Meeting ID và Passcode sẽ được thông báo trên website 

http://truongnoivu.edu.vn vào sáng ngày 25/01/2022) 

2.2.  Lễ khai mạc kỳ thi: 

- Thời gian: 15 giờ 00’ ngày 11/02/2022 



- Hình thức: Trực tuyến, các thí sinh tham dự online qua phần mềm Trans 

(Meeting ID và Passcode sẽ được thông báo trên website 

http://truongnoivu.edu.vn vào sáng ngày 11/02/2022) 

2.3.  Thời gian, địa điểm thi vòng 2 như sau: 

2.3.1. Đối với vị trí giảng viên:   

- Nội dung thi: Thi giảng và phỏng vấn  

- Địa điểm thi: 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

- Thời gian thi: Buổi sáng từ 7 giờ 30’, buổi chiều từ 13 giờ 30’ từ ngày 

21/02/2022  

(Thời gian phỏng vấn cụ thể của từng thí sinh sẽ được thông báo chi tiết  

vào ngày khai mạc kỳ thi) 

2.3.2. Đối với các vị trí khác:   

- Nội dung thi: Thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ trên máy tính và phỏng vấn 

- Địa điểm thi: 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

- Thời gian thi: Buổi sáng từ 7 giờ 00’, buổi chiều từ 13 giờ 00’ từ ngày 

14/02/2022  

(Thời gian phỏng vấn cụ thể của từng thí sinh sẽ được thông báo chi tiết  

vào ngày khai mạc kỳ thi) 

2.4.  Một số lưu ý khác:  

- Khi đến tham gia dự thi vòng 2, thí sinh cần mang theo các giấy tờ sau: 

+ CMTND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác 

của thí sinh có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.  

+ Phiếu kết quả xét nghiệm PCR âm tính 

+ 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận 

- Đối với các ứng viên chưa nộp lệ phí dự tuyển viên chức: Đề nghị hoàn 

thiện trước 12 giờ 00’ ngày 25/01/2022. Quá thời nêu trên, ứng viên không nộp 

lệ phí coi như không tham dự vòng 2 kỳ tuyển viên chức năm 2021 của Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội. 

- Danh mục tài liệu ôn thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường 

Đại học Nội vụ Hà Nội được cung cấp theo đường dẫn đính kèm website. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 

thông báo để các thí sinh đủ điều kiện dự thi, các Ban giúp việc Hội đồng, các đơn 

vị có liên quan thuộc và trực thuộc biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường (để b/c); 

- Chủ tịch HĐT; 

- Các Phó Hiệu trưởng; 

- HĐTD năm 2021; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; 

- Website: http://truongnoivu.edu.vn; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

 

TM.HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Bá Chiến 
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