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Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Số: 20/TB-HĐTD Văn Quan, ngày 21 tháng 6 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

 Về việc lùi thời gian thi tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Văn Quan (vòng 2) 
 

 Thực hiện Thông báo số 60/TB-BQLDA ngày 13/6/2022 của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan về việc thông báo kết quả điểm thi vòng 1, 

danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Văn Quan đã ban hành thông báo số 13/TB-HĐTD ngày 14/6/2022, của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, thông 

báo về việc triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện Văn Quan (Vòng 2). 

 Theo đó thời gian tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức được tổ chức vào hồi 

07 giờ 30 phút ngày 25/6/2022 (01 buổi). 

 Tuy nhiên, do trùng với một số nhiệm vụ của huyện. Hội đồng tuyển dụng 

viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Văn Quan xin thông báo lùi thời gian 

tổ chức thi tuyển viên chức như sau: 

- Thời gian thi tuyển vòng 2: 01 buổi 02/7/2022 

- Từ 07 giờ 30 phút đến 07 giờ 45 phút: Thí sinh tập trung tại Trường 

PTDTNT THCS và THPT huyện Văn Quan nghe Hội đồng tuyển dụng phổ biến, 

quán triệt nội quy thi. 

- Từ 08 giờ 00 phút thí sinh tập trung tại phòng chờ thi để làm thủ tục dự thi. 

 Các nội dung khác tại thông báo số 13/TB-HĐTD ngày 14/6/2022 của Hội 

đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan 

không thay đổi. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Văn Quan xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các thí sinh dự thi được biết và 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                  
- Thành viên HĐTDVC; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Các thí sinh dự thi; 

- Trường PTDT NT THCS và THPT huyện 

Văn Quan; 

- Ban Giám sát huyện; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

PHÓ GIÁM ĐỐC BQLDA ĐTXD 

Đàm Đức Thuận 
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