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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 

kỳ xét tuyển viên chức năm 2022  

 

Ngày 07/9/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã ban hành Thông báo số 12/TB-HĐTDVC về việc triệu tập thí sinh đủ 

điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Phát 

triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Theo nội dung Thông báo, thời gian phỏng vấn được tổ chức vào ngày 

16/9/2022. Tuy nhiên, do chương trình công tác đột xuất nên Hội đồng xét tuyển 

viên chức thông báo thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng viên chức, 

cụ thể như sau:  

1. Thời gian xét tuyển: Vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 17 tháng 9 năm 2022.  

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất (Số 06 Nguyễn Văn 

Cưng, phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

3. Các nội dung khác không thay đổi theo Thông báo số 12/TB-HĐTDVC 

ngày 07/9/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức. 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo đến các thí sinh được biết./. 

Nơi nhận: 
- BGĐ sở;  

- Thành viên HĐTDVC; 

- Thí sinh; 

- TT Phát triển quỹ đất;  

- TTCN TT (đăng web Sở TN&MT);  

- Lưu: VT, HSTD. 

    TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

                              CHỦ TỊCH 
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