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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức  

trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Ba Đồn năm 2019 

 

Hội đồng xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị 

xã Ba Đồn năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh phỏng vấn (vòng 2) như sau: 

1. Ngày 25/3/2020: Niêm yết Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ 

điều kiện tham gia vòng phỏng vấn được tại Trụ sở UBND thị xã và trên trang 

thông tin điện tử thị xã Ba Đồn. 

2. Ngày 07/3/2020: Niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo 

phòng phỏng vấn; Sơ đồ vị trí các phòng, Nội quy; Quy chế xét tuyển tại trụ sở 

UBND thị xã Ba Đồn và Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề thị xã (Số 30 đường 

Lâm Úy, Khu phố V, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn).  

3. Ngày 08/3/2020: Tổ chức phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ của người dự tuyển tại trường Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề thị xã 

(Số 30 đường Lâm Úy, Khu phố V, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn). Thí sinh có 

mặt vào lúc 7 giờ 00 phút để khai mạc và làm thủ tục phỏng vấn. Thí sinh mang 

theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe, thẻ Đảng 

viên) để xuất trình khi vào phòng thực hành. 

Mọi thông tin chi tiết đề nghị thí sinh xem niêm yết tại các địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận:                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

-  Các thí sinh;                   CHỦ TỊCH 
-  LĐ UBND thị xã 

-  Ban Giám sát;  

- Văn phòng UBND-HĐND thị xã 

  (để đăng tải trên trang Web); 

 - Phòng Nội vụ (để niêm yết); 

-  Lưu:VT, hồ sơ HĐ.                                  

 

 

                       CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

                       Đoàn Minh Thọ 



 
 


		thodm.bd@quangbinh.gov.vn
	2020-02-25T07:36:05+0700


		2020-02-25T08:50:14+0700


		2020-02-25T08:50:56+0700


		badon@quangbinh.gov.vn
	2020-02-25T08:52:38+0700




