BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số

575

/TB-HĐTTCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức
của Bộ Giao thông vận tải năm 2020
Kính gửi:..........................................................................................
Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải phê duyệt danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện
tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2020, Hội
đồng thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2020 thông báo:
Anh/Chị đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức của Bộ Giao thông
vận tải năm 2020, đồng thời thông báo để Anh/Chị biết và thực hiện các thủ tục
dự thi như sau:
1. Thời gian
a) Thời gian làm thủ tục dự thi: 08h30 ngày 05 tháng 01 năm 2021
Anh/Chị có mặt tại địa điểm thi vòng 1 để làm thủ tục dự thi, gồm: Nhận phòng
thi, xem số báo danh, nộp phí tuyển dụng (nộp tại phòng thi) và nghe phổ biến
kế hoạch thi, quy chế thi, nội quy thi (nếu Anh/Chị không nộp phí tuyển dụng
theo Thông báo này thì sẽ không được tham dự kỳ thi).
b) Thời gian khai mạc kỳ thi: 07h00 ngày 07 tháng 01 năm 2021, mời
Anh/Chị dự khai mạc kỳ thi tại Hội trường Trường Cán bộ quản lý giao thông
vận tải.
c) Thời gian tổ chức kỳ thi:
- Vòng 1: Ngày 07 tháng 01 năm 2021 (Thời gian thi cụ thể từng môn được
niêm yết tại các phòng thi).
- Vòng 2: Trước ngày 30 tháng 01 năm 2021 (thời gian cụ thể sẽ được
thông báo cho thí sinh trúng tuyển vòng 1).
2. Địa điểm thi
a) Địa điểm thi vòng 1: Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Phố
Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, điện thoại
024.38363366.

b) Địa điểm thi vòng 2: Trụ sở Bộ Giao thông vận tải, số 80 Trần Hưng
Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, điện thoại
024.39420265.
3. Nội dung thi, hình thức thi, thời gian thi
a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm
02 phần, cụ thể như sau:
- Phần I: Kiến thức chung. Thời gian thi 60 phút.
- Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh). Thời gian thi 30 phút.
b) Vòng 2: Thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian thi 30 phút.
4. Phí dự thi tuyển: 400.000 đồng/thí sinh (Bốn trăm ngàn đồng chẵn).
5. Nội dung liên quan khác
Đề nghị Anh/Chị xem thông tin chi tiết tại Cổng thông tin điện tử của Bộ
Giao thông vận tải (http://www.mt.gov.vn/) hoặc Báo Giao thông điện tử
(https://www.baogiaothong.vn); đồng thời rà soát, kiểm tra các thông tin cá
nhân trong danh sách (Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 2231/QĐ-BGTVT
ngày 01/12/2020 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải), nếu
phát hiện sai lệch thông tin thì có Đơn đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ
Giao thông vận tải (địa chỉ số 80 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) trước ngày 20/12/2020. Hội đồng thi sẽ căn cứ
Phiếu đăng ký dự thi của Anh/Chị để điều chỉnh cho phù hợp (nếu có)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên Hội đồng thi;
- Các Ban giúp việc Hội đồng thi;
- Ban Giám sát kỳ thi;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, HĐTTCC.
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