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Lai Châu, ngày         tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn xét tuyển viên chức 

và sinh viên cử tuyển ngành y tế năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 719/KH-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh và sinh viên cử tuyển ngành Y tế năm 2020; 

 Sở Nội vụ thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn 

xét tuyển viên chức và sinh viên cử tuyển ngành y tế năm 2020, như sau: 

 1. Thời gian tổ chức phỏng vấn 

- Khai mạc: Từ 7 giờ 30 phút ngày 09/6/2020. 

- Tổ chức phỏng vấn: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 09/6/2020 (Sau khi khai mạc). 

2. Địa điểm tổ chức Phỏng vấn 

Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu (Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, 

Xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu). 

Đề nghị thí sinh có mặt đúng thời gian quy định để dự khai mạc, làm thủ tục 

xét tuyển. Khi đến tham gia xét tuyển thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân 

hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh. 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tự tỉnh Lai Châu, Trang 

thông tin điện tử Sở Nội vụ và được niêm yết tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. Các thí sinh có vướng mắc phản ánh về cơ quan Thường trực Hội 

đồng xét tuyển theo số điện thoại: 02133.876.558 để xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng xét tuyển; 

- Ban kiểm tra, sát hạch; 

- Các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển;  

- Cổng thông tin điện tự tỉnh Lai Châu; 

- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ; 

- Lưu: HĐXT.                                                                           

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Vừ A Tiến 
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