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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức loại D năm 2022 

của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-

BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Công văn số 3057/NHNN-TCCB ngày 09/5/2022 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức loại D; 

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-BRI ngày 30/6/2022 của Giám đốc Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công 

chức loại D của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022; 

Căn cứ kết quả thi tuyển Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức loại D năm 2022 

của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 

Căn cứ Bản cam kết không khiếu nại và không đề nghị phúc khảo bài thi vòng 

1 của thí sinh. 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo triệu tập 

thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức loại D năm 2022 (vị trí Nhân viên 

Kiểm ngân) với nội dung như sau: 

1. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 (theo danh sách đính kèm) 

2. Hình thức, thời gian tổ chức thi tuyển Vòng 2 

- Hình thức thi tuyển: Phỏng vấn trực tiếp 

- Thời gian tổ chức thi: từ 15 giờ 00 ngày 26/7/2022 (thứ Ba)  

Thời gian phỏng vấn: 30 phút (thí sinh có 15 phút chuẩn bị nội dung trả lời 

câu hỏi phỏng vấn). 

3. Địa điểm thi Vòng 2: tại Phòng họp lầu 2, trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi 

nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 10 Nguyễn Thái Học, Phường 7, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

4. Lưu ý đối với thí sinh 
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- Thí sinh tham dự kỳ thi thực hiện nghiêm túc các quy định Nội quy thi 

tuyển công chức loại D năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-BRI ngày 06/7/2022. 

- Thí sinh có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định (trước giờ thi 10 phút); 

trang phục gọn gàng, lịch sự, xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước 

công dân hoặc một trong các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để đối chiếu 

trước khi vào phòng thi. 

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn. 

- Thí sinh thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 khi tham 

gia kỳ thi. 

Trường hợp cần biết thêm thông tin đề nghị liên hệ Phòng Tổng hợp, Nhân 

sự và Kiểm soát nội bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (điện 

thoại 0254.3856815 hoặc 0254.3852027). 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông 

báo để các thí sinh được biết và thực hiện. Thông báo này thay cho giấy triệu tập thí 

sinh dự thi Vòng 2./. 

 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh dự thi; 
- Thành viên HĐTT, Ban giám sát; 
- Ban Kiểm tra, sát hạch; 
- Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử 
NHNN chi nhánh tỉnh (đăng website); 
- Niêm yết công khai tại NHNN tỉnh;  
- Vụ TCCB (b/c); 
- Lưu: VT, HSTD. TYNga. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thiên Trí  
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