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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên 

chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Sầm Sơn năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Công văn số 751/UBND-THKH ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng, trực thuộc UBND thành phố Sầm Sơn; Công văn số 151/SNV-

CCVC ngày 31/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên 

chức thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BQLDA ngày 03/03/2023 của Ban QLDA đầu 

tư xây dựng về việc thành lập Hội Đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BQLDA ngày  09/03/2023 của Ban Quản lý dự 

án ĐTXD thành phố Sầm Sơn về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành 

phố Sầm Sơn năm 2023. 

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham 

dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Sầm Sơn năm 

2023, cụ thể như sau: 

1. Triệu tập thí sinh đủ điều tham dự Vòng 2 

Số lư ng: 05, trong đó: 

- Dự xét tuyển vị trí Giám sát chất lư ng xây dựng công trình: 01 

- Dự xét tuyển vị trí Kế Hoạch: 01 

- Dự xét tuyển vị trí Kế toán: 03 

(Có Danh sách cụ thể kèm theo) 

2. Th i gian, địa điểm nghe phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển, xem số 

báo danh, phòng phỏng vấn 

- Thời gian: 15 giờ, ngày 20/03/2023. 



- Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Sầm Sơn. Địa 

chỉ: Ngõ 216, đường Lê L i, Khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn, thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

3. Th i gian, địa điểm tổ chức khai mạc 

- Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 21/03/2023. 

- Địa điểm: Hội trường Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Sầm Sơn. Địa 

chỉ: Ngõ 216, đường Lê L i, Khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn, thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

4. Th i gian, địa điểm phỏng vấn  

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, ngày 21/03/2023. 

- Địa điểm: Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Sầm Sơn. Địa chỉ: Ngõ 

216, đường Lê L i, Khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa. 

5. Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn. 

6. Rà soát thông tin  

Các thí sinh rà soát thông tin cá nhân tại Danh sách gửi kèm theo, trường 

h p có sai lệch, đề nghị liên hệ với Văn phòng Ban qua số điện thoại 0943000093 

để đư c hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung trước 12 giờ 00 phút ngày 17/03/2023. Sau 

thời điểm trên nếu các thí sinh không có ý kiến xem như thông tin gửi kèm theo 

Thông báo này đã chính xác.  

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các thí sinh tham dự xét tuyển đư c biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:              
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Ban; 

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển;  
- Hội đồng xét tuyển; 

- Trung tâm VH, TT, TT&DL; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố Sầm Sơn; 

- Lưu: VP, HĐXT 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD 

Đặng Anh Đức 

 

 
 

                                                                    

      


		ducda.samson@thanhhoa.gov.vn
	2023-03-10T09:51:43+0700


		2023-03-10T10:29:36+0700


		2023-03-10T10:29:48+0700


		bqlda.samson@thanhhoa.gov.vn
	2023-03-10T10:30:09+0700




