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THÔNG BÁO  

Triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) xét tuyển viên chức  

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

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

làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội năm 2022. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ đăng ký đủ điều kiện dự xét 

tuyển viên chức, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh An Giang năm 2022 thông báo đến các thí sinh có tên (theo danh 

sách đính kèm) tham dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: 

- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30, ngày 18/6/2022 (Thứ bảy) 

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang (Tôn Đức Thắng, 

phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) 

Hội đồng xét tuyển viên chức yêu cầu thí sinh có mặt trước 15 phút theo 

thời gian và địa điểm nêu trên. Khi đi thí sinh mang theo Chứng minh nhân dân 

hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. 

Trên đây là thông báo lịch kiểm tra, sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên 

chức năm 2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội./. 

 
Nơi nhận: 
- Thành viên Hội đồng; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Lao động-TBXH; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, VP. 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

(Giám đốc Sở Lao động – TBXH) 

Châu Văn Ly 
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