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Số:          /TB-HĐKTSH Vĩnh Châu, ngày         tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch 

 tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển, tài liệu ôn tập, 

 đóng lệ phí, nhận phiếu tham gia kiểm tra, sát hạch và thời gian  

tổ chức kiểm tra, sát hạch 

    

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 05/7/2019 của Ủy ban nhân dân 

thị xã Vĩnh Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019; 

Ngày 17/10/2019, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã 

không qua thi tuyển, thị xã Vĩnh Châu năm 2019 đã họp thống nhất một số nội 

dung chuẩn bị cho công tác tổ chức kiểm tra, sát hạch,  

Căn cứ kết quả cuộc họp, Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng công chức cấp xã 

Sau khi thẩm định hồ sơ, danh sách thí sinh dự tuyển, Hội đồng kiểm tra, sát 

hạch thống nhất danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển dụng công chức cấp xã không 

qua thi tuyển bằng hình thức thi viết gồm 01 trường hợp (Có danh sách kèm theo). 

2. Tài liệu ôn tập và dự kiến thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch 

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch không tổ chức ôn tập, thí sinh tự ôn tập theo tài 

liệu hướng dẫn của chức danh đăng ký dự tuyển (Đính kèm tài liệu ôn tập). 

- Thời gian kiểm tra, sát hạch: Dự kiến tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 

25/10/2019 (thứ Sáu) tại Phòng họp số 02, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu. 

3. Đóng lệ phí và nhận phiếu dự kiểm tra, sát hạch 

- Thời gian: Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 23/10/2019. 

- Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ thị xã Vĩnh Châu, Đường 30/4, Khóm 1, Phường 

1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.  

- Lệ phí: 500.000 đồng/thí sinh. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân Phường 2 niêm yết Thông báo này tại Trụ sở Ủy 

ban nhân dân phường. Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo đến thí sinh và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan được biết./. 

Nơi nhận: 
- Thành viên Hội đồng KTSH; 

- Phòng Nội vụ; 

- UBND Phường 2; 

- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Đài Truyền thanh thị xã; 

- Cổng TTĐT thị xã; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 
Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-10-23T08:26:58+0700
	Việt Nam
	Lâm Văn Tám<lvtam@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-10-23T10:50:56+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Mỹ Nhiên<ntmnhien@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-10-23T14:07:58-0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu<vanphongubndtxvc@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-10-23T14:08:09-0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu<vanphongubndtxvc@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-10-23T14:08:20-0700
	Việt Nam
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<vanphong.huyenvc@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-10-23T14:09:46-0700
	Việt Nam
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<vanphong.huyenvc@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




