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THÔNG BÁO 

V/v triệu tập ứng viên tham dự buổi khai mạc và Vòng thi viết kiến thức chung 

Kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 

của Sở Xây dựng năm 2021 

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-SXD ngày 21/9/2021 của Sở Xây dựng về 

việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của các 

phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-SXD ngày 09/11/2021 của Sở Xây dựng 

về việc phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi các chức 

danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Xây dựng năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 189/TB-HĐTT ngày 10/11/2021 của Hội đồng thi 

tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Xây 

dựng năm 2021 về việc tổ chức thi viết kiến thức chung; 

Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương 

đương của Sở Xây dựng năm 2021 (Hội đồng thi tuyển) thông báo triệu tập ứng 

viên đủ điều kiện tham dự buổi khai mạc và Vòng thi viết kiến thức chung kỳ thi 

tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Xây 

dựng năm 2021 như sau: 

I. Buổi khai mạc kỳ thi 

1. Đối tượng tham dự: 

Toàn bộ các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển theo Quyết định số 193/QĐ-

SXD ngày 09/11/2021 của Sở Xây dựng. 

2. Thời gian tổ chức: 

Từ 07 giờ 30 phút – 08 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2021. 

(Đề nghị các ứng viên có mặt trước thời điểm tổ chức buổi khai mạc 10 

phút để ổn định vị trí) 

3. Địa điểm tổ chức:  

Hội trường, tầng 3, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 01 đường 

Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa). 
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II. Vòng thi viết kiến thức chung (vòng 1) 

1. Đối tượng tham dự:  

Các ứng viên đủ điều kiện tham dự Vòng thi viết kiến thức chung kỳ thi 

tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Xây dựng 

năm 2021 (có danh sách kèm theo). 

2. Kế hoạch tổ chức thi: 

- Hình thức thi: Thi viết, được sử dụng tài liệu trong quá trình làm bài thi; 

- Thời gian thi: 180 phút; 

- Địa điểm tổ chức thi: Hội trường, tầng 3, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu (số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà 

Rịa); 

- Thời gian tổ chức thi: Ngày 20 – 21/11/2021, cụ thể như sau: 

Ngày thi Vị trí thi tuyển Thời điểm thi Nội dung 

Sáng thứ Bảy, 

ngày 20 tháng 11 

năm 2021 

- Vị trí Trưởng 

phòng Quy hoạch 

– Kiến trúc; 

- Vị trí Phó Giám 

đốc Trung tâm 

Quản lý các khu 

xử lý chất thải. 

08 giờ 15 phút 
Ứng viên có mặt 

tại phòng thi 

08 giờ 15 phút - 

08 giờ 30 phút 

Tiến hành các thủ 

tục vào phòng thi 

08 giờ 30 phút - 

11 giờ 30 phút 

Ứng viên làm bài 

thi 

11 giờ 30 phút 

Ứng viên ngồi tại 

chỗ, giám thị đi 

thu đủ bài và gọi 

ứng viên lên ký 

xác nhận nộp bài 

Chiều thứ Bảy, 

ngày 20 tháng 11 

năm 2021 

Vị trí Trưởng 

phòng Phát triển 

đô thị và Hạ tầng 

kỹ thuật 

13 giờ 15 phút 
Ứng viên có mặt 

tại phòng thi 

13 giờ 15 phút - 

13 giờ 30 phút 

Tiến hành các thủ 

tục vào phòng thi 

13 giờ 30 phút - 

16 giờ 30 phút 

Ứng viên làm bài 

thi 

16 giờ 30 phút 

Ứng viên ngồi tại 

chỗ, giám thị đi 

thu đủ bài và gọi 

ứng viên lên ký 

xác nhận nộp bài 
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Ngày thi Vị trí thi tuyển Thời điểm thi Nội dung 

Sáng Chủ nhật, 

ngày 21 tháng 11 

năm 2021 

Vị trí Phó Trưởng 

phòng Quy hoạch 

– Kiến trúc 

08 giờ 15 phút 
Ứng viên có mặt 

tại phòng thi 

08 giờ 15 phút - 

08 giờ 30 phút 

Tiến hành các thủ 

tục vào phòng thi 

08 giờ 30 phút - 

11 giờ 30 phút 

Ứng viên làm bài 

thi 

11 giờ 30 phút 

Ứng viên ngồi tại 

chỗ, giám thị đi 

thu đủ bài và gọi 

ứng viên lên ký 

xác nhận nộp bài 

* Chú ý: 

- Đề nghị các ứng viên khi tham dự buổi khai mạc và tham gia Vòng thi 

viết kiến thức chung (vòng 1) phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện 

pháp phòng, chống dịch theo quy định; 

- Các ứng viên xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước  

công dân, nếu không có các loại giấy tờ trên thì phải có một trong các giấy tờ 

sau: Thẻ Đảng viên, hộ chiếu, giấy phép lái xe (rõ ảnh) để kiểm tra khi vào 

phòng thi; 

- Các ứng viên thực hiện nghiêm Nội quy kỳ thi tuyển đã được ban hành 

tại Quyết định số 203/QĐ-HĐTT ngày 15/11/2021 của Hội đồng thi tuyển; 

không mang điện thoại di động và các thiết bị điện tử vào phòng thi, đề nghị tắt 

chuông, bỏ điện thoại vào phong bì, ký và ghi tên, gửi giám thị quản lý, thi xong 

lên nhận lại. 

Hội đồng thi tuyển thông báo đến các ứng viên tham dự kỳ thi để biết, 

thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Sở Xây dựng (b/cáo); 

- Hội đồng thi tuyển; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Các Ban giúp việc của HĐTT; 

- Các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển 

theo Quyết định số 193/QĐ-SXD; 

- Lưu: VT, VP8. 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Tạ Quốc Trung 
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DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

THAM DỰ VÒNG THI VIẾT KIẾN THỨC CHUNG 

(Kèm theo Thông báo số ……/TB-HĐTT ngày 16/11/2021 của Hội đồng thi tuyển) 

 

TT Vị trí thi tuyển 

Thông tin ứng viên 

STT 

(SBD) 
Họ và tên Ngày sinh 

1 

Vị trí Trưởng phòng 

Quy hoạch – Kiến 

trúc 

1 Phan Xuân Tuấn 25/12/1975 

2 Vương Quốc Đạo 04/02/1974 

3 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/10/1984 

2 

Phó Giám đốc Trung 

tâm Quản lý các khu 

xử lý chất thải 

4 Đoàn Minh Trung 11/07/1976 

5 Văn Ngọc Hà 23/09/1973 

3 

Trưởng phòng Phát 

triển đô thị và Hạ tầng 

kỹ thuật 

6 Nguyễn Văn Huynh 10/01/1973 

7 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/10/1984 

4 

Vị trí Phó Trưởng 

phòng Quy hoạch – 

Kiến trúc 

8 Vương Quốc Đạo 04/02/1974 

9 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/10/1984 
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