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THÔNG BÁO 
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức  

Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre năm 2022 

  

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-TTTTĐT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm 
Thông tin điện tử về xét tuyển viên chức năm 2022 và Công văn số 731/VPUBND-

HCTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế 
hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin điện tử năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-HĐTD ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Trung 
tâm Thông tin điện tử Bến Tre về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre năm 2022; 
Căn cứ Quyết định 211/QĐ-HĐTD ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 

2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre năm 2022; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin điện tử triệu tập  03 thí 

sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện đến tham dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên 
chức Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Về tổ chức ôn tập: 

Hội đồng tuyển dụng không tổ chức ôn tập, chỉ cung cấp danh mục kiến thức 

cần có đối với vị trí tuyển dụng cụ thể như sau: 

- Tại vị trí “Phóng viên”: Luật Viên chức năm 2010; Luật Báo chí năm 2016; 

các nghị định, thông tư có liên quan đến cổng/trang thông tin điện tử; kiến thức cơ 
bản về viết tin, bài. 

- Tại vị trí “Quản trị viên hệ thống”: Luật Viên chức năm 2010; Luật Công 
nghệ thông tin năm 2006; Luật An ninh mạng năm 2018; Kiến thức cơ bản về máy 
chủ, cài đặt, quản trị Window Server 2012 trở lên; Kiến thức về thiết bị tường lửa, 

mạng máy tính; Kiến thức cơ bản về ảo hóa, thiết bị lưu trữ SAN, NAS. 

2. Về lệ phí thi: 

- Mức thu lệ phí: 500.000 đồng/thí sinh (Năm trăm ngàn đồng chẵn). 

- Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 02/8/2022. 

- Địa điểm nộp: Thí sinh nộp lệ phí trực tiếp tại Phòng Biên tập - Quản trị 
thuộc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre (số 7, Cách Mạng tháng Tám, phường An 

Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre). 
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Sau thời gian nêu trên, thí sinh nào không nộp lệ phí dự tuyển xem như không 
tham gia dự Vòng 2. 

3. Về khai mạc và tổ chức tuyển dụng: 

a) Địa điểm khai mạc và tổ chức tuyển dụng: Phòng họp số 1 - Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, số 7, Cách Mạng tháng Tám, phường An Hội, thành phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre. 

b) Khai mạc kỳ tuyển dụng: Vào lúc 8 giờ ngày 07/8/2022 (Chủ nhật). Thí 

sinh có mặt trước 15 phút để dự khai mạc và nghe phổ biến Nội quy kỳ tuyển dụng. 

c) Tổ chức tuyển dụng: Ngày 07/8/2022 (Chủ nhật) 

- Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn (Số lượng câu hỏi: 05 câu hỏi;  Thời gian 

chuẩn bị: không quá 15 phút; Thời gian trả lời phỏng vấn: 30 phút) 

- Thời gian tổ chức phỏng vấn: 

+ Vị trí “Phóng viên”: Từ 8 giờ 30 ngày 07/8/2022 (Chủ nhật). 

+ Vị trí “Quản trị viên hệ thống”: Từ 9 giờ 30 ngày 07/8/2022 (Chủ nhật). 

Lưu ý:  

- Khi đến phỏng vấn phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh (giấy chứng minh 
nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác theo quy định). 

- Thông báo này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh 
(www.bentre.gov.vn), Trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin điện tử Bến 

Tre (www.eicbentre.vn) để xem chi tiết. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin điện tử năm 2022 thông 

báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung 
tâm Thông tin điện tử Bến Tre năm 2022 để biết, thực hiện./.  
 

Nơi nhận:   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
- VP UBND tỉnh (để b/c); 
- Các thành viên HĐTD; 
- Ban Giám sát; 
- Thí sinh dự tuyển (thực hiện); 
- Phòng KT (đăng Cổng,Trang TTĐT); 
- Thư ký HĐTD (niêm yết, lưu h/s); 
- Lưu: VT, Luyen.  

 

 
 

 
 

 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TTĐT BẾN TRE 

Nguyễn Văn Ngoạn 

  

http://www.bentre.gov.vn/
http://www.eicbentre.vn/
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