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THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức
Tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV
ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND thị xã
về việc ban hành quy chế xét tuyển viên chức tại trung tâm Văn hóa - Truyền
thông thị xã Hồng Lĩnh; Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của
UBND thị xã về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức tại Trung tâm Văn
hóa - Truyền thông thị xã;
Trên cơ sở báo cáo số 06/BKTP ngày 07/01/2021 của Ban Kiểm tra phiếu
đăng ký dự tuyển về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự
tuyển (xét tuyển vòng 1) của thí sinh Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh ngày
17/12/1991; Hội đồng xét tuyển viên chức tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông
thị xã thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức cụ thể
như sau:
1. Thí sinh được triệu tập: 01 người (Có danh sách gửi kèm theo).
2. Hình thức xét tuyển:
- Thông qua thực hành để kiểm tra kiến thức, năng khiếu, kỹ năng hoạt
động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Thời gian thực hiện: Tối đa 60 phút kể cả thời gian chuẩn bị và thời gian
thể hiện tiết mục thông qua thực hành của thí sinh.
III. Thời gian, địa điểm thực hành:
- Thời gian: Đúng 14h ngày 11/01/2021.
- Địa điểm: Hội trường lớn, UBND thị xã Hồng Lĩnh (số 102, đường
Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
Trên đây là Thông báo của Hội đồng xét tuyển viên chức, yêu cầu thí sinh
dự tuyển có mặt đúng thời gian, địa điểm xét tuyển. Khi đi nhớ mang theo

CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Trường hợp thí sinh không có mặt
đúng thời gian, địa điểm xét tuyển theo quy định coi như thí sinh đó không tham
gia xét tuyển và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả xét tuyển.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã (báo cáo);
- Thành viên Hội đồng xét tuyển;
- Thành viên Ban Giám sát;
- Văn phòng HĐND - UBND thị xã (để niêm
yết bảng tin);
- Cổng thông tin điện tử thị xã (để đăng tin);
- Thí sinh Nguyễn Thị Kim Oanh;
- Lưu: Hồ sơ HĐXT.
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DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÕNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI
TRUNG TÂM VĂN HÓA - TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ
(Ban hành kèm theo Thông báo số 07/HĐXT ngày 07/01/2021 của Hội đồng xét tuyển viên chức)
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Họ và tên

Nguyễn Thị Kim Oanh

Ngày,
tháng năm
sinh

17/12/1991

Hộ khẩu thường trú

Phường Bắc Hồng,
TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ
chuyên môn

Chứng chỉ
tiếng anh

Chứng chỉ tin
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(Danh sách này gồm có 01 người)

Ghi chú

