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THÔNG BÁO
Kết quả thi vòng 1 và kế hoạch thi vòng 2
Kỳ thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2020 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm
việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng năm 2020; Quyết định số
2276/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về
việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải năm
2020 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi), ngày 07/01/2021 tại Trụ sở Trường
Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Hội đồng thi đã tổ chức thi vòng 1 bằng hình
thức trắc nghiệm trên máy vi tính 02 phần thi: Kiến thức chung và Ngoại ngữ
(tiếng Anh). Trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh, sau khi họp, thống nhất, Hội
đồng thi thông báo như sau:
I. Kết quả thi vòng 1
1. Tổng số thí sinh hoàn thiện thủ tục dự thi vòng 1

: 94 người.

- Số người thực tế dự thi

: 92 người.

- Số người bỏ thi

: 02 người.

2. Tổng số thí sinh có kết quả dự thi

: 92 người.

- Số người có kết quả “Đạt”

: 69 người.

- Số người có kết quả “Không đạt”

: 23 người

(Những người có kết quả “Đạt” đủ điều kiện dự thi vòng 2).
(Kết quả cụ thể có danh sách kèm theo).
II. Kế hoạch thi vòng 2
Hội đồng thi sẽ tổ chức thi vòng 2 trong khoảng thời gian từ ngày
25/01/2021 – 29/01/2021. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo trước ngày
14/01/2021 tại các địa chỉ sau đây:
1. Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT (http://www.mt.gov.vn);
2. Báo Giao thông điện tử (https://www.baogiaothong.vn);

3. Niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa của Bộ Giao thông vận tải
(Tầng 1 nhà D, 80 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội);
4. Niêm yết công khai tại Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải (Phố
Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội);
5. Hội đồng thi sẽ gửi thông báo đến từng thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã
đăng ký tại Phiếu đăng ký dự thi.
Hội đồng thi đề nghị các thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 chủ động theo
dõi, cập nhật thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm thi vòng 2 để đến dự thi
đúng giờ; nếu cần thêm thông tin liên hệ số điện thoại 024.39420265./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên Hội đồng thi;
- Các Ban giúp việc Hội đồng thi;
- Ban Giám sát kỳ thi;
- Các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Pháp chế, Vận tải,
Môi trường, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ,
Quản lý doanh nghiệp, Đối tác công - tư;
- Văn phòng Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Trường Cán bộ quản lý GTVT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, HĐTTCC.
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