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THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn  

tuyển hợp đồng lao động tại Ban QLDAĐTXD huyện 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 08/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Kỳ Anh về việc tuyển lao động hợp đồng làm việc tại Ban QLDAĐTXD 

huyện; Thông báo số 124/TB-UBND ngày 09/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Kỳ Anh về tuyển lao động hợp đồng tại Ban QLDAĐTXD huyện; Ủy ban nhân dân 

huyện thông báo một số nội dung sau: 

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 06 (Sáu) chỉ tiêu, cụ thể: 

         - Vị trí Nghiệp vụ - Kỹ thuật: 05 chỉ tiêu;  

         - Vị trí Hành chính: 01 chỉ tiêu. 

3. Số lượng người tham dự phỏng vấn: 

- Vị trí Nghiệp vụ - Kỹ thuật: 11 người; 

- Vị trí Hành chính: 04 người. 

 (Có danh sách kèm theo) 

4. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn: 

4.1. Địa điểm: Tại Hội trường lớn, Trung tâm Hành chính huyện Kỳ Anh 

(Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh); 

4.2. Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, sáng thứ Ba, ngày 29/3/2022; 

Thí sinh tham dự phỏng vấn có mặt tại địa điểm dự thi trước 15 phút để xem 

số báo danh và tiến hành các thủ tục trước khi tham dự phỏng vấn; đồng thời chấp 

hành nghiêm túc các quy định 5K về phòng chống Covid 19. 

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh địa chỉ: 

kyanh.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công huyện, 

phòng Nội vụ. 

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết 

để thực hiên. Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 02393.721.163 để 

được hướng dẫn thêm./.  
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị; 

- Trung tâm Văn hóa - TT (để đưa tin); 

- Phòng VHTT (đăng trên cổng TTĐT); 

- Trung tâm Hành chính công huyện (để niêm yết); 

- Phòng Nội vụ; 

- Ban QLDAĐTXD huyện; 

- Lưu: VT, NV./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Thị Vân Anh 
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