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Kỳ Anh, ngày 23  tháng 3 năm 2020 

 THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Trạm Y tế xã  

trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2020 

 
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trạm Y tế xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh 

năm 2020 thông báo triệu tập thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức 

Trạm Y tế xã để phổ biến đề cương ôn tập phỏng vấn và các nội dung liên quan 

đến công tác xét tuyển. 

1. Thành phần: 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 

03/3/2020 của UBND huyện Kỳ Anh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên 

chức Trạm Y tế xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh, năm 2020. 

- Các thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 25/3/2020 (Sáng Thứ 

tư).  

- Địa điểm: Văn phòng Trường Tiểu học Kỳ Đồng, thôn Hải Vân, xã Kỳ 

Đồng, huyện Kỳ Anh. 

Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử huyện Kỳ Anh, địa 

chỉ: www.kyanh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công 

huyện, phòng Nội vụ. 

Yêu cầu các thành phần tập trung đầy đủ, đúng thời gian theo Thông báo này. 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 02393.966.979./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Sở GD&ĐT;       (để báo cáo)  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

- Trung tâm VH-TT (để thông báo); 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo (để thông báo); 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Thí sinh dự xét tuyển; 

- Lưu: HĐTD. 

- Gửi Văn bản điện tử./. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thủy 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 
 
 
 

http://www.kyanh.gov.vn/
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