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THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa năm 2020 

  

 Căn cứ công văn số 6552/UBND-THKH ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra 

Sở Giao thông vận tải; 

 Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-SGTVT ngày 13/8/2020 của Giám đốc Sở 

Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Giao 

thông vận tải Thanh Hóa; 

 Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa thông báo 

thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn thí sinh tham dự xét tuyển viên chức, cụ 

thể như sau: 

 1. Thời gian tổ chức phỏng vấn: 02 ngày từ ngày 14/11/2020 đến ngày 

15/11/2020.  

 - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 12 giờ. 

 - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. 

 2. Địa điểm phỏng vấn: Tại hội trường tầng 4 Sở Giao thông vận tải, số 

42 Đại Lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. 

 Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa năm 2020 

thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh đăng ký xét tuyển 

biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh tham dự xét tuyển; 

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Lưu: HĐXT. 

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GTVT 

Vương Quốc Tuấn 
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