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An Giang, ngày 4 tháng 6 năm 2018
Số: 06 /TB-HĐXTVC

THÔNG BÁO
V/v tập trung tham dự kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
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•
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• i

•

•

Căn cứ Quyết định 34/2016/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 7 năm 2016 của
ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh An
Giang;
Căn cứ Quyết định số 3886/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét tuyển đặc
cách viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch An Giang năm 2017.
Hội đồng xét tuyến viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thông
báo đến các đơn vị, thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển đuợc công bố tại
Thông báo số 04/TB-HĐXTVC ngày 16/03/2018, tham dự buổi kiểm tra, sát
hạch xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:
Thời gian sát hạch: 02 ngày, từ 12/06/2018 (thứ ba) đến 13/06/2018,
bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/06/2018.
Địa điểm sát hạch: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
(Sổ 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang)

Thí sinh tham gia sát hạch mang theo Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ
tùy thân có dán ảnh.
Đe nghị các đơn vị thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ kiểm tra, sát
hạch đúng thời theo quy định./. Vy
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