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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tại vòng 1  

(vòng kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển) kỳ xét tuyển viên chức  

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 213/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Thuận Nam năm 2021;  

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng xét 

tuyển Viên chức Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh năm 2021; 

Hội đồng xét tuyển Viên chức thông báo: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tại vòng 1 (vòng 

kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển Viên chức) 

- Thí sinh đủ điều kiện tại vòng 1: 05/05 thí sinh (kèm theo phụ lục) 

- Thí sinh không đủ điều kiện tại vòng 1: không có 

 Các thí sinh có trách nhiệm kiểm tra thông tin cá nhân và vị trí việc làm 

đăng ký dự tuyển trong danh sách; nếu có sai sót kịp thời phản hồi ý kiến cá nhân 

về Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh để xem xét đính chính, sửa đổi. 

2. Nội dung liên quan đến việc tổ chức xét tuyển vòng 2 

- Không tổ chức ôn tập, thí sinh tự học và nghiên cứu tài liệu liên quan 

đến vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. 

-  Tổ chức xét tuyển vòng 2: 

  + Thời gian: 8h00 ngày   29 /10/2021 (thứ Sáu) 

 + Địa điểm tổ chức: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam. 

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở Văn phòng Một cửa (Ủy ban nhân 

dân huyện Thuận Nam); trang thông tin điện tử huyện Thuận Nam. 

Hội đồng xét tuyển viên chức Thông báo để thí sinh và mọi người quan tâm 

được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện Thuận Nam; 

- Phòng Nội vụ; 

- HĐ xét tuyển VC Trung tâm VHTT&TT 

- Trang thông tin điện tử huyện Thuận Nam; 

- Các thí sinh dự xét tuyển; 

- Lưu: VT. HĐXT. 
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CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Tô Thị Thanh Triều 
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