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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức  
Thanh tra Sở Giao thông vận tải  

 

Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-SGTVT ngày 10/6/2021 của Giám đốc 
Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận 
tải.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải thông 
báo đối với thí sinh dự tuyển viên chức nội dung như sau: 

 1. Thông báo hình thức, nội dung xét tuyển vòng 2; tài liệu ôn tập, 
quy chế xét tuyển và các nội dung khác có liên quan. 

- Thời gian: 14giờ 00 phút, ngày  16/6/2021. (thứ tư) 

- Địa điểm: Tại Hội trường H1 Sở GTVT (Số 12 đường Hùng Vương, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

2. Tổ chức Phỏng vấn:  

- Thời gian: Khai mạc từ  7 giờ 30 phút, phỏng vấn từ 8h00 phút, ngày 

24/6/2021 (Thứ năm). 

-  Địa điểm: Tại Hội trường H1 Sở GTVT (Số 12 đường Hùng Vương, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo các thí sinh dự tuyển được biết 
và đến dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên. 

Hội dồng tuyển dụng viên chức giao Uỷ viên thư ký Hội đồng gửi thông 
báo này tới địa chi của Thí sinh đã đăng ký khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển./. 

 

Nơi nhận: 
- Thí sinh dự tuyển; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Thành viên HĐTD; 
- Ban KTSH; Ban Giám sát; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, HĐTD. 
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