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  Khánh Hòa, ngày 05 tháng 03 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Lịch tổ chức ôn tập cho các thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 

2) và Lễ Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1950/KH-CĐKTCN ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp năm 2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đã được 

các cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo cho các thí sinh đủ 

điều kiện tham dự kiểm tra sát hạch (vòng 2) về địa điểm, thời gian tổ chức ôn tập và 

Lễ Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập 

- Thời gian: bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 06/03/2020. 

- Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 2), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Nha Trang (Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước 

Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). 

2. Thời gian, địa điểm Lễ Khai mạc kỳ tuyển dụng 

- Thời gian: ngày 11/03/2020, tất cả các thí sinh có mặt vào lúc 07 giờ 00 phút. 

- Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 2), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Nha Trang (Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước 

Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). 

 3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2: Dự kiến từ ngày 11/03/2020 

đến ngày 13/03/2020 và sẽ được niêm yết công khai tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Nha Trang. Đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin kỳ tuyển 

dụng viên chức năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của Nhà trường tại địa chỉ: 

http://cdktcnnt.edu.vn 

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Nha Trang thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Hội đồng xét tuyển; 

- Các thí sinh có tên trong danh sách; 

- Cổng thông tin điện tử Nhà trường; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Văn Hải 
 

http://cdktcnnt.edu.vn/index.php/vi/tuyen-dung/Nha-truong-tuyen-dung/Thong-bao-Tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-nam-2020-Truong-Cao-dang-Ky-thuat-Cong-nghe-Nha-Trang-26/
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