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    Số:            /TB-HĐXTVC                      Thanh Hóa, ngày       tháng 3 năm 2022 
 

 
THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn  

tham dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức 

 tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp 
 
 

 
Căn cứ Công văn số 1679/UBND-THKH ngày 07/2/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp; Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 

22/01/2022 của Sở Tư pháp về ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Quyết định số 40/QĐ-STP ngày 17/3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc phê 

duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức tại Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp; Quyết định số 32/QĐ-STP ngày 

14/3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Hội đồng xét tuyển         

viên chức năm 2022. 

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Tư pháp Thanh Hóa thông báo triệu tập thí 

sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức tại 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp. 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn: 15 

(mười lăm) thí sinh (Có danh sách kèm theo). 

2. Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát sạch 

Hội trường tầng 5, Sở Tư pháp Thanh Hóa, địa chỉ: Số 34 Đại lộ Lê Lợi, 

phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. 

3. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát sạch 

- Bắt đầu từ 08 giờ ngày 02 tháng 4 năm 2022 (Thứ Bảy). 

* Thí sinh có mặt tại địa điểm kiểm tra, sát hạch trước 30 phút để làm các thủ 

tục xét tuyển viên chức). 

- Khai mạc và phổ biến nội quy phỏng vấn, kiểm tra, sát hạch: Từ 8 giờ 00' 

ngày 02/4/2022. 

- Kiểm tra, sát hạch: Từ 8 giờ 30 phút ngày 02/4/2022  

3. Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn. 

4. Một số lưu ý đối với thí sinh 

- Thí sinh phải có mặt tại địa điểm kiểm tra, sát hạch đúng giờ; mang theo giấy 

tờ tùy thân (Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân) để đối chiếu trước 

khi vào phòng thi. 



- Danh mục tài liệu ôn tập được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Tư pháp Thanh Hóa (địa chỉ: http://stp.thanhhoa.gov.vn/mục Thông báo), thí sinh 

truy cập để ôn tập. 

- Yêu cầu thí sinh thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 và Nội quy kỳ xét tuyển viên chức trong quá trình tham dự 

kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Tư pháp thông báo đến các thí sinh đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn dự thi được biết và thực hiện. Thông báo này được đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (địa chỉ: http://stp.thanhhoa.gov.vn/)       

và niêm yết tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp Thanh Hóa./. 

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan và các thí sinh tham dự xét tuyển viên chức được biết và thực 

hiện. Quá trình thực hiện, có vấn đề liên quan cần giải quyết đề nghị liên hệ       

Văn phòng Sở Tư pháp Thanh Hóa (đồng chí Nguyễn Thị Lựu, Phó Chánh văn 

phòng là thành viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển iên chức, điện thoại: 02373 

726 403) 

 
Nơi nhận:                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 - Lãnh đạo Sở Tư pháp;                                            XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
 - Hội đồng tuyển dụng viên chức; 

 - Ban Kiểm tra, sát hạch; 

 - Ban Giám sát; 

 - Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Thí sinh tham dự xét tuyển viên chức; 

- Lưu: VT, HĐXTVC       GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

            Bùi Đình Sơn 

 



DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG PHỎNG VẤN  
 

TẠI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC SỞ TƯ PHÁP THANH HÓA  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐXTVC,  ngày      /03/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Tư pháp) 
 

            

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Đối tượng 

ưu tiên  

Vị trí việc làm  

đăng ký dự tuyển Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị  Linh 08/7/1994 Nữ Kinh Đại học Luật 
Con  

thương binh 
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3  

  

2 Trần Thị Thư 27/10/1997 Nữ Kinh Đại học Luật   Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3    

3  Nguyễn Văn Mộng 30/10/1992 Nam Kinh Đại học Luật   Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3  
  

4 Hà Thị Hồng 02/12/1996 Nữ Kinh Đại học Luật 
  

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3  
  

5 Nguyễn Trung Hiếu 13/02/1998 Nam Kinh Đại học Luật 
Con 

 thương binh 
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5  

  

6 Nguyễn Thị Phương 29/11/1998 Nữ Kinh Đại học Luật   Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5  
  

7 Bùi Đức Anh 14/11/1991 Nam Mường Đại học Luật 
Dân tộc 

thiểu số 
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5  

  

8 Phạm Lan Anh 20/11/1997 Nữ Kinh Đại học Luật   Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5  
  

9 Phạm Mai Nguyệt 23/11/1999 Nữ Kinh Đại học Luật   Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5  
  

10 Lê Hoàng Trà My 16/9/1995 Nữ Mường 

Đại học, 

Thạc sỹ 

Luật  

Luật 
Dân tộc 

thiểu số 
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4  

  



11  Phạm Tiến Sơn 19/7/1993 Nam Thái Đại học Luật 
Dân tộc 

thiểu số 
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1  

 

12  Phạm Thị Uyên 20/4/1998 Nữ Thái Đại học Luật 
Dân tộc 

thiểu số 
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1  

 

13  Hà Mạnh Hùng  14/9/1999 Nam Thái Đại học Luật 
Dân tộc 

thiểu số 
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1  

 

14 Hà Thị Thùy Dung 11/12/1993 Nữ Thái Đại học Luật 
Dân tộc 

thiểu số 
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1  

 

15 Hà Văn Thực 19/01/1988 Nam Thái Đại học Luật 
Con 

 thương binh 
Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1  
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