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THÔNG BÁO 

Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng  

ký dự tuyển viên chức đợt 02 năm 2020 

 

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Sở Công Thương ban hành Thông báo số 

167/TB-SCT về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020, thời gian tiếp nhận 

tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 

08/12/2020. 

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, 

do đó, trước tình hình dịch bệnh hiện nay, để tạo điều kiện cho thí sinh có nguyện 

vọng tham gia kỳ xét tuyển viên chức của Sở Công Thương có thêm thời gian nộp 

Phiếu đăng ký dự tuyển, giúp cho việc tuyển dụng nguồn nhân lực đạt chất lượng, 

Sở Công Thương Trà Vinh kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

viên chức đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau: 

 - Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đến hết ngày 31/12/2020 

(trong giờ hành chính). 

- Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự 

tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu 

chính qua địa chỉ: Sở Công Thương Trà Vinh - Số 02, đường Lý Tự Trọng, 

Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 02943. 852594. 

 Người dự tuyển tiếp tục theo dõi các thông tin về tuyển dụng viên chức 

trên Trang tin điện tử của Sở Công Thương (http://sct.travinh.gov.vn) 

Trên đây là thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

viên chức đợt 02 năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Báo Trà Vinh; 

- BBT trang web thành phần SCT; 

- Các PGĐ Sở biết; 

- TTKC&XTTM; 

- Lưu: VT, VP. 
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Phạm Văn Tám 
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