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THÔNG BÁO 

Thời gian kiểm tra, sát hạch viên chức 

 

Căn cứ Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm 

việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn năm 

2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2018 của 

UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện Thoại Sơn năm 2018; 

Căn cứ Thông báo số 452/TB-HĐTDVC ngày 28 tháng 11 năm 2018 của 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Thông báo danh sách thí sinh đủ điều 

kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo thời gian kiểm tra, sát hạch 

viên chức với nội dung như sau: 

I. Phương thức thông báo: 

-  Thông báo trực tiếp đến các thí sinh; 

- Thông báo trên đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn và Trang thông tin 

điện tử của huyện tại địa chỉ http://thoaison.angiang.gov.vn/thông báo. 

II. Nội dung:  

1. Tuyển dụng đặc cách: 

a) Thời gian:  Ngày 15 tháng 12 năm 2018 (Thứ bảy). 

- Sáng 07 giờ: Kiểm tra, sát hạch Thí sinh dự tuyển vào Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 

- Chiều 13 giờ: Kiểm tra, sát hạch Thí sinh dự tuyển vào Đài Truyền 

thanh. 

b) Thời gian:  Ngày 16 tháng 12 năm 2018 (Chủ nhật). 

- Sáng 07 giờ: Kiểm tra, sát hạch Thí sinh dự tuyển vào Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch. 

- Chiều 13 giờ: Kiểm tra, sát hạch Thí sinh dự tuyển vào Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng khu vực huyện. 

2. Tuyển dụng cạnh tranh: 

- Thời gian: 07 giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2018 (Thứ bảy) 

http://thoaison.angiang.gov.vn/thông%20báo


2 

 

- Kiểm tra, sát hạch Thí sinh dự tuyển vào Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện. 

3. Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện. Số 8, đường Phan Đình Phùng, ấp Tây Sơn, TT.Núi Sập, huyện Thoại 

Sơn . 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến các Thí sinh dự tuyển, các 

Thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch và Ban kiểm tra sát hạch viên chức 

biết./. 

Nơi nhận:                     TM. HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

- Sở Nội vụ;           CHỦ TỊCH 

- TT Huyện ủy;HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- Các đơn vị SN thuộc UBND huyện; 

- Thành viên các Hội đồng Kiểm tra, sát hạch; 

- Thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch; 

- Ban Giám sát; 

- Thí sinh dự tuyển viên chức;  

- Lưu: VT. 

 

                              CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                   Phạm Minh Tâm 
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