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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  08  tháng  3  năm 2021 

THÔNG BÁO  

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức  

năm 2020 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc 

Kính gửi: Anh (Chị)………………………………….………………….. 

Dự tuyển vị trí:……………………………………………………………. 

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-TCMT ngày 04 tháng 12 năm 2020 của 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng 

viên chức năm 2020 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-QTMB ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc về việc thành lập Hội đồng 

xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc; 

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc 

thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn), như sau: 

I. Thời gian phổ biến quy chế xét tuyển:  

- Thời gian: 15 giờ 30, ngày 18 tháng 3 năm 2021 (Thứ Năm) 

- Địa điểm: Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tầng 3, 558 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 

II. Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) 

1. Khai mạc: 

- Thời gian: 07 giờ 30, ngày 19 tháng 3 năm 2021 (Thứ Sáu) 

- Địa điểm: Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tầng 3, 558 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 

2. Xét tuyển: 

- Thời gian xét tuyển: từ 08 giờ 30, ngày 19 tháng 3 năm 2021 (Thứ Sáu) 

- Địa điểm: Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tầng 3, 558 Nguyễn 

Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 

III. Yêu cầu đối với thí sinh: 

- Thí sinh tham gia kỳ xét tuyển thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy 

định của kỳ xét tuyển; 

- Dự lễ khai mạc và có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng giờ quy định; 

trang phục gọn gàng, lịch sự; khi đến tham dự phỏng vấn phải mang theo Thẻ dự 

phỏng vấn, Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu để thành 

viên Ban kiểm tra sát hạch đối chiếu trước khi vào phỏng vấn; 
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- Không được mang điện thoại di động, máy ghi âm, máy vi tính và các 

phương tiện thông tin khác vào phòng tham dự phỏng vấn. 

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Quan trắc môi 

trường miền Bắc thông báo để các Anh/Chị biết và thực hiện theo đúng quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Trung tâm(để báo cáo); 

- Các thí sinh dự tuyển (để thực hiện); 

- Thành viên Hội đồng (để thực hiện); 

- Lưu HĐXTVC 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Trần Thị Minh Hương 
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TRUNG TÂM  

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN BẮC 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

LỊCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MIỀN BẮC 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXTVC của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của 

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc) 

 

Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tầng 3, 558 

Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 

 

TT 
Thời gian 

(dự kiến) 

Ngày, tháng, 

năm 
Vị trí xét tuyển 

1 Từ 08h30  19/3/2021 - Phân tích, thí nghiệm môi trường 

- Phân tích, thí nghiệm dioxin và độc chất 

- Quan trắc môi trường 

- Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc 

môi trường 

- Phân tích, xử lý số liệu, xây dựng cơ sở dữ 

liệu quan trắc môi trường 

- Quản trị hành chính 

(Thời gian cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào thực tế) 
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