
 

THÔNG BÁO 
Về việc tạm dừng phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp 

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 

 

Hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-

19 và nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Ban 

Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông 

đến thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) như sau: 

1. Tạm dừng buổi phỏng vấn theo Thông báo triệu tập số 18/TB-HĐXT 

ngày 05/3/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức, thời gian thực hiện sẽ có thông 

báo cụ thể sau. 

2. Mọi thông tin liên quan xét tuyển thí sinh liên hệ với bộ phận Tổ chức Văn 

phòng Sở theo số điện thoại 02763.813.425 để được giải đáp, hướng dẫn. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tới thí sinh tham dự phỏng vấn 

vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2019, Hội đồng xét 

tuyển, Ban Kiểm tra sát hạch, Ban Giám sát và các cá nhân, đơn vị có liên quan 

biết thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở VHTT&DL; 

- Thí sinh dự tuyển vòng 2; 

- Các phòng, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở; 

- Hội đồng xét tuyển; 

- Các Ban giúp việc của HĐXT; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lưu: VT. 

 

                    KT. GIÁM ĐỐC 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

               

          Số:            /TB- SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Tây Ninh, ngày     tháng 3 năm 2020 
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