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THÔNG BÁO
Thời gian tập trung phổ biến nội quy, nội dung ôn tập và phỏng vấn
Thực hiện Quyết định số 786/QĐ-SNV ngày 07 tháng 10 năm 2019 của
Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành
phố Đà Nẵng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo thời gian
tập trung phổ biến nội quy, ôn tập và phỏng vấn như sau:
1. Thời gian và địa điểm phổ biến nội quy, nội dung ôn tập: 8h00 ngày
14/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng, số 657 đường
Trường Chinh, Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
2. Thời gian và địa điểm khai mạc, phỏng vấn: 8h00 ngày 28/12/2019 tại
Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng, số 657 đường Trường Chinh,
Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
3. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số
228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch,
thăng hạng, công chức, viên chức).
Thời gian nộp lệ phí xét tuyển: Từ ngày 12/12/2019 đến hết ngày
20/12/2019.
Quá thời gian trên, thí sinh nào không nộp lệ phí xét tuyển thì sẽ không
được tham gia dự thi.
4. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức : Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng sẽ đăng tải trên website
ldtbxh.danang.gov.vn vào ngày 12/12/2019.
Lưu ý:
Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước giờ khai mạc 15 phút.
Thí sinh khi đi thi nhớ mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ
căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác của thí sinh để xuất
trình Giám thị phòng thi trước khi vào phòng thi. (Thí sinh nào không mang
theo một trong các giấy tờ trên thì không đủ điều kiện tham gia dự thi).
Vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng thông
báo đến thí sinh đăng ký xét tuyển được biết để thực hiện đúng qui định./.
Nơi nhận:
KT.GIÁM ĐỐC
- Sở Nội vụ;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- BBT Website Sở (đăng công khai);
- Lưu: VT, VP, HĐTD.
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