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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  681/TB-UBND      An Giang, ngày  30  tháng  10  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự  

thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019 
 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Trên cơ sở kết quả thi Vòng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo 

triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện tham dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức 

tỉnh năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Triệu tập 335 thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 của kỳ thi tuyển công 

chức tỉnh An Giang năm 2019 (Chi tiết theo danh sách đính kèm). 

2. Nội dung và hình thức thi Vòng 2: Thi phỏng vấn. 

3. Thời gian và địa điểm thi: 

3.1. Địa điểm: Tại Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, 

phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

3.2. Ngày thi Vòng 2: thứ sáu, ngày 15/11/2019. 

- Buổi sáng: bắt đầu lúc 07 giờ 15 

- Buổi chiều: bắt đầu lúc 13 giờ 15 

(Lịch chi tiết ca thi, phòng thi Hội đồng Thi tuyển sẽ có thông báo đến thí sinh) 

4. Khi đi thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy 

tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi làm thủ tục dự thi. 

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng công chức tỉnh An Giang 

năm 2019 được niêm yết trên trang thông tin điện tử của tỉnh An Giang: 

www.angiang.gov.vn; trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: 

http://sonoivu.angiang.gov.vn và tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ.  
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Nếu có vấn đề chưa rõ, các thí sinh liên hệ với Sở Nội vụ (địa chỉ: số 89, 

Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, số 

điện thoại 02963.856922) trong giờ làm việc để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- TT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: HC-TC, TH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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