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Phủ Quốc, ngày ^4- tháng M năm 2018
THÔNG BÁO

Thời gìũja(oĩifiỉ vặv^hời gian tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2018
huyện Phủ Quốc

CăiỊ^^JÈế hoạét siô 258/KH-lJBNp ngày 15 tháng 6 năm 2018 của ủy

ban nhân da^\^ỀPhu,Quốc về việc tuyển dụng viên chức năm 2018;

Căn cứ ộuỷếĩ^nh số 2567/QĐ-ƯBNp ngày 20 tháng 8 năm 2018 của

Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc về thành lập Hội đồng thi tuyển viên
chức các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân huyện năm 2018,

Hội đồng thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân
huyện Phú Quốc thông báo ứiòd gian ôn thi và thời gian tổ chức kỳ thi tuyển
viên chức năm 2018 của huyện Phú Quốc như sau:
1. Thời gian ôn thỉ:

- 07 giờ 30 phút, sáng ngày 27/11/2018: ôn thi phần kiến chức chung.

- 13 giờ 30 phút, chiều ngày 27/11/2018: ôn thi phần chuyên môn, nghiệp
vụ chuyên ngành.

- 07 giờ 30 phút, sáng ngày 28/11/2018: ôn thi môn ngoại ngữ.

- 13 giờ 30 phút, chiều ngày 28/11/2018: ôn tìii môn tin học văn phòng.
* Địa điểm ôn thi: Tại Tnmg tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục

thường xuyên huyện Phú Quốc, số 02A, đưcmg Nguyễn Chí Thaiíi, khu phố 5

thị trân Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
2. Thờỉ gian thi:

- 07 giờ, sáng ngày 11/12/2018: Thi môn ngoại ngữ.

- 13 giờ, chiều ngày 11/12/2018: Thi môn tin học văn phòng.
- 07 giờ, sáng ngày 12/12/2018: Thi phần kiến chức chung.

- 13 giờ, chiều ngày 12/12/2018: Thi phần chuyên môn, nghiêp vu chuyên
ngành.

* Địa điểm thi; Tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục tìiường
xuyên huyện Phú Quốc, số 02A, đường Nguyễn Chí TĨiaiih, khu phố'5 thị ttan

Dương Đông, huyện Phú Quốc, tinh Kiên Giang.

Trên đây là Thông báo thời gian ôn thi và thời gian tổ chức kỳ ứii tuyển
viên chức năm 2018 của Hội đồng thi tuyển viên chức thuộc ủy ban nhân dân
huyện Phú Quốc./,
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