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THÔNG BÁO 

Số báo danh, phòng phỏng vấn thí sinh 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 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 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 số báo danh, phòng phỏng vấn 

xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Sầm Sơn năm 2023, 

cụ thể như sau: 

Số lượng thí sinh tham dự phỏng vấn: 05, trong đó: 

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

- Dự xét tuyển vị trí Kế hoạch: 01 

- Dự xét tuyển vị trí Kế toán: 03 

      nh  á h,     áo   nh, ph ng ph ng   n    th    m th o   

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 được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Ban; 

- Các thí sinh tham dự Vòng 2;  
- Các thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Trung tâm VH, TT, TT&DL; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố Sầm Sơn; 

- Lưu: VP, HĐXT 

                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD  

          Đặng Anh Đức 
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