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THÔNG BÁO  

Tạm hoãn thời gian ôn tập và kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức  

các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định 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 Quyết định số 1173/QĐ-

UBND ngày 01/6/2021 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 2021; 

Trên cơ sở kết quả rà soát hồ sơ đăng ký đủ điều kiện, Hội đồng xét tuyển 

viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang năm 2021 đã 

thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự ôn tập và kiểm tra, sát hạch 

tuyển dụng viên chức tại Thông báo số 1734/TB-SLĐTBXH ngày 19/7/2021. 

 Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang 

diễn biến rất phức tạp, dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, 

khó kiểm soát hơn, nhất là ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân 

cận khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, để kiểm soát tốt nguy cơ 

xâm nhập bệnh vào địa phương, tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch và đặc biệt thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại các Văn bản: Công văn số 773/UBND-KGVX 

ngày 27/7/2021 về việc tăng cường quản lý thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ. Thông báo số 326/TB-VPUBND ngày 27/7/2021 về việc tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông báo như sau: 

Tạm hoãn thời gian ôn tập và kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức tại 

Thông báo số 1734/TB-SLĐTBXH ngày 19/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông báo đến các 

đơn vị và cá nhân có liên quan được biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thành viên Hội đồng; 

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

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, VP. 
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