UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1507/TB-SKHCN

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức tại
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 1314/KH-SKHCN ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Sở
Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 3);
Hội đồng xét tuyển lao động năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Thừa Thiên Huế thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn), kỳ xét
tuyển viên chức tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ năm 2021 như sau:
1. Thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh
- Thời gian tổ chức phỏng vấn: vào lúc 15 giờ 00, ngày 07 tháng 9 năm 2021 (Thứ Ba).
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
Số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 (văn bản đính kèm) được
đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ:
https://skhcn.thuathienhue.gov.vn và được niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở.
2. Người dự thi lưu ý:
- Tập trung tại Phòng thi trước 10 phút để làm thủ tục thi.
- Không được phép sử dụng tài liệu trong phòng thi.
- Không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh,
máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu,
thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác.
- Mang theo giấy chứng minh nhân dân để xuất trình khi vào phòng thi.
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ thông
báo đến toàn thể thí sinh đăng ký dự xét tuyển, các cá nhân và tổ chức liên quan được
biết để thực hiện./.
Nơi nhận:
-

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

Sở Nội vụ (b/c);
Hội đồng xét tuyển;
Thí sinh xét tuyển;
Trang thông tin điện tử của Sở;
Lưu: VT, VP.

Hồ Thắng

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ
xét tuyển viên chức tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ
năm 2021
(Kèm theo Thông báo số 1507/TB-SKHCN ngày 06/9/2021 của Sở KH&CN)
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Vị trí tuyển dụng:
Dương Thị Kim Thủy
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Vân

Chuyên ngành

Kế toán
Kế toán Kiểm toán
Kỹ sư công nghệ môi trường

Danh sách có: 02 thí sinh
Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên Trang thông
tin điện tử của Sở KH&CN.

