
   

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /TB-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày 19 tháng 8 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian xét tuyển Vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức  

Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020 

Căn cứ Kế hoạch số 1044/KH-STTTT ngày 24/6/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông năm 

2020. 

Căn cứ Công văn số 817/SNV-CCVC ngày 02/7/2020 của Sở Nội vụ về việc 

thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 111 /QĐ-STTTT ngày 23/7/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

Căn cứ Thông báo số 1373/TB-STTTT ngày 13/8/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về kết quả xét tuyển vòng 1 của kỳ xét tuyển viên chức của Sở Thông 

tin và Truyền thông năm 2020.  

Theo Thông báo số 1373/TB-STTTT có nêu thời gian xét tuyển viên chức 

vòng 2: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 26/8/2020 đến hết ngày 27/8/2020. 

Do có lịch công tác đột xuất. Nay Sở Thông tin và Truyền thông, thông báo thay 

đổi thời gian xét tuyển vòng 2 của kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: 

- Thời gian Khai mạc: bắt đầu vào lúc 07h30 phút, sáng ngày 27/8/2020  

(mời tất cả thí sinh dự tuyển dự lễ Khai mạc).  

- Thời gian xét tuyển: sẽ tiến hành sau buổi khai mạc, lịch thi phỏng vấn 

xét tuyển cụ thể niêm yết trước địa điểm xét tuyển - Hội trường A, Sở Thông tin và 

Truyền thông Trà Vinh (số 6 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh) và trụ sở cơ quan của Sở. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh xin thông báo đến các thí sinh 

đăng ký tham dự xét tuyển được biết, tham dự đúng thời gian nêu trên./.   
 

Nơi nhận: 

- BGĐ Sở TT&TT; 

- Thí sinh dự xét tuyển; 

- Niêm yết trụ sở cơ quan Sở; 

- Trang TTĐT Sở TTTT Trà Vinh; 

- Trang Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Trần Văn Khoảnh 
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