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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển 

viên chức Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2  

và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 18/3/2022 của Sở Tư pháp 

ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức Phòng Công chứng số 1, Phòng Công 

chứng số 2 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh năm 2022, Hội đồng xét 

tuyển viên chức Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 và Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh năm 2022 thông báo triệu tập thí sinh tham 

dự phỏng vấn, bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và phỏng vấn:  

1.1. Đối tượng tham dự  

- Triệu tập 07 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn xét 

tuyển viên chức Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 và Trung 

tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh năm 2022 đã được Hội đồng xét tuyển viên 

chức Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 và Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản tỉnh năm 2022 công bố tại Thông báo số 122/TB-HĐ ngày 

05/5/2022.  

- Danh sách thí tham dự phỏng vấn theo số báo danh và phòng phỏng 

vấn được niêm yết tại địa điểm tổ chức phỏng vấn trước 01 ngày phỏng vấn. 

1.2. Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc: Bắt đầu vào hồi 14 giờ 

chiều thứ Sáu, ngày 20/5/2022, tại Hội trường số 2, tầng 4, Sở Tư pháp. 

1.3. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn: Bắt đầu vào hồi 14 giờ 

30 phút chiều thứ Sáu, ngày 20/5/2022, tại Hội trường số 2, tầng 4, Sở Tư pháp. 

2. Nội dung phỏng vấn:  

- Các thí sinh khai thác nội dung sẽ kiểm tra, sát hạch được ban hành 

theo Quyết định số 125/QĐ-HĐ ngày 06/5/2022 của Hội đồng xét tuyển viên 

chức Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 và Trung tâm Dịch vụ 

đấu giá tài sản tỉnh năm 2022 được công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở 

Tư pháp (tuphap.hatinh.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp để tự ôn tập 

và dự phỏng vấn. 

- Hội đồng xét tuyển viên chức Phòng Công chứng số 1, Phòng Công 

chứng số 2 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh năm 2022 không tổ 

chức hướng dẫn ôn tập. 
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3. Một số lưu ý đối với thí sinh: 

- Có mặt tại địa điểm khai mạc trước thời gian khai mạc 15 phút. 

- Mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc 

giấy tờ có giá trị pháp lý khác như: thẻ Đảng viên, hộ chiếu, giấy phép lái xe, … 

Vậy, Hội đồng xét tuyển viên chức Phòng Công chứng số 1, Phòng 

Công chứng số 2 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh năm 2022 thông 

báo để các đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện, đạt kết quả cao./. 
 

Nơi nhận: 

 - Giám đốc Sở Tư pháp; 

 - Hội đồng xét tuyển; 

 - Ban Kiểm tra, sát hạch; 

 - Ban Giám sát; 

 - Thí sinh tham dự xét tuyển; 

 - Lưu: VT, HĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
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