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THÔNG BÁO  

Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức làm việc  

của Trường Cao đẳng nghề An Giang năm 2022 

 
 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 

2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về 

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 Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

làm việc tại Trường Cao đẳng nghề An Giang năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1957/QĐ-CĐN ngày 14/9/2020 về việc thành lập 

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường Cao đẳng nghề An Giang năm 

2022; 

Căn cứ Biên bản số 01/BB-BKTPĐKDT ngày 27/10/2022 của Ban Kiểm 

tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; 

Sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển của 12 thí sinh kỳ tuyển dụng 

viên chức làm việc của Trường Cao đẳng nghề An Giang năm 2022 được tổ 

chức vào ngày 27/10/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng 

nghề An Giang thông báo thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia 

xét tuyển vòng 2 cụ thể như sau: 

1. Tổng số có 09 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên 

chức làm việc của Trường Cao đẳng nghề An Giang năm 2022 (có danh sách 

kèm theo).  

2. Tổng số có 03 thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 kỳ xét 

tuyển viên chức làm việc của Trường Cao đẳng nghề An Giang năm 2022 (có 

danh sách kèm theo).  

Trường thông báo để thí sinh đăng ký dự tuyển được biết. 



Thông báo này và các thông tin khác có liên quan đến kỳ xét tuyển viên 

chức Trường cao đẳng nghề An Giang được đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của Trường (http://www.agvc.edu.vn) đồng thời niêm yết công khai tại bảng 

thông tin của Trường./. 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng, các PHT; 

- HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- Lưu: VT,HĐTD. 
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