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THÔNG BÁO  

Về việc triệu tập thí sinh có đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (vòng phỏng vấn) 

kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-CNTT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Cục 

trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê 

duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Kiểm định sản 

phẩm công nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-KĐSP ngày 04 tháng 5 năm 2021 của 

Giám đốc Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin về việc thành lập 

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HĐXTVC ngày 06 tháng 5 năm 2021 của 

Hội đồng xét tuyển viên chức về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện 

tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn) xét tuyển viên chức năm 2021. 

Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công 

nghệ thông tin thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ 

xét tuyển viên chức năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Danh sách đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 

Những thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện xét tuyển kèm theo 

thông báo này được tham dự xét tuyển viên chức năm 2021 do Trung tâm Kiểm 

định sản phẩm công nghệ thông tin tổ chức xét tuyển. (Danh sách được niêm yết 

công khai tại trụ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 

và trên website: http://dinte.gov.vn) 

2. Thời gian và địa điểm tập trung 

  - Thời gian: 15h, ngày 10 tháng 5 năm 2021 (Thứ 2). 

  - Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi trường. Địa chỉ: Số 28 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.  

 Thí sinh có mặt nghe phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển; địa điểm, thời 

gian xét tuyển phỏng vấn và các chính sách chế độ theo quy định. 

http://dinte.gov.vn/


 

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn):  

- Thời gian: 8h30, ngày 14 tháng 5 năm 2021 (Thứ 6). 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi trường. Địa chỉ: Số 28 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. 

Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để 

đối chiếu danh sách và thay thế cho thẻ thí sinh. 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo đến các thí sinh để biết và chủ 

động thực hiện. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Trung tâm Kiểm định sản phẩm công 

nghệ thông tin. Điện thoại: 024.62542076, 0989328727. 

Lưu ý: Đề nghị thí sinh có mặt tại địa điểm xét tuyển trước 15 phút để làm 

thủ tục trước khi kiểm tra, sát hạch. Thí sinh không có mặt tại phòng phỏng vấn 

theo đúng thời gian quy định thì không được dự kiểm tra, sát hạch./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban giám sát; 

- Lưu: VT, HĐXTVC. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Lê Huy Toàn 
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