
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

Số: 10/TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

 
THÔNG BÁO  

Triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển Vòng 2  

trong kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại trường năm 2022 

 

Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐTD ngày 23/12/2022 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc triệu tập thí sinh đủ 

điều kiện xét tuyển vòng 2; 

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

báo 09 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc 

của Trường Cao đẳng nghề An Giang năm 2022 (Danh sách kèm theo) tập trung 

vào Trường tham dự kỳ xét tuyển viên chức vòng 2. 

Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 16/01/2022 (thứ Hai). 

Địa điểm: Hội trường Khu Hiệu bộ, Trường Cao đẳng nghề An Giang (Số 

841 Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang). 

Thí sinh có mặt tại điểm thi trước 15 phút để ổn định, chuẩn bị tốt phần 

thi phỏng vấn của mình. Thông báo này thay thế cho Thông báo số 07/TB-

HĐTD ban hành ngày 23/12/2022. 

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: 

- BGH; 

- HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- Lưu: VT,HĐTD. 

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Thanh Hải 
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