
UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 

Số:      /TB-HĐTD 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Chương, ngày     tháng    năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

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

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc 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;  

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-BKTPĐKDT của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký 

dự tuyển về kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo triệu tập 02 thí sinh (Có danh 

sách kèm theo) đủ điệu kiện dự xét tuyển vòng 2: 

1. Thời gian xem số báo danh, phòng thi, nội quy phỏng vấn: Vào lúc 

14h00, ngày 11/7/2022. 

2. Thời gian phỏng vấn: Vào lúc 7h00, ngày 12/7/2022. 

3. Địa điểm phỏng vấn: Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Chương. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để các thí sinh được biết và thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

  - Thí sinh có tên trong ds; 

  - Cổng thông tin điện tử huyện; 

  - Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
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Trình Văn Nhã 
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