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Số: 37/TB-HĐTD Văn Quan, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

 Về việc lùi thời gian kiểm tra sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Văn Quan 

(vòng 2) 
 

 Căn cứ Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Văn Quan về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Văn Quan đã ban 

hành Thông báo số 35/TB-HĐKTSH ngày 31/8/2022 của Hội đồng về việc thông 

báo triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức huyện Văn 

Quan năm 2022 

 Theo đó thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức được tổ 

chức vào hồi 07 giờ 00 phút ngày 09/9/2022 (01 ngày). 

 Tuy nhiên, do trùng với lịch công tác của đồng chí Triệu Đức Dũng, Phó 

Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tham gia đoàn công tác của tỉnh Lạng 

Sơn tại Thái Lan.  Do đó, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức thông 

báo lùi thời gian tổ chức kiểm tra,sát hạch tiếp nhận viên chức như sau: 

- Thời gian thi vòng 2: 01 ngày, từ 07 giờ 30 phút ngày 14/9/2022. 

+ Từ 07 giờ 30 phút đến 07 giờ 45 phút: Thí sinh tập trung tại phòng họp 

tầng 3, UBND 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 35/TB-HĐKTSH ngày 31/8/2022 của 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức huyện Văn Quan không thay đổi. 

 Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 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:                                                                  
- Sở Nội vụ; 

- Thành viên HĐKTSHVC; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Các thí sinh dự thi; 

- Ban Giám sát huyện; 

- Lưu: VT, HSTD. 
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