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THÔNG BÁO  

Về việc phân công nhiệm vụ Tổ giúp việc cho Hội đồng xét tuyển trong thời 

gian tổ chức kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020. 
 

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-SNV ngày 31/12/2019 của Giám đốc Sở Nội 

vụ tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 

2020 thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. 

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghệ Nha Trang phân công nhiệm vụ bộ phận phục vụ như sau:   

TT Họ và Tên Chức vụ Nhiệm vụ  
Ghi 

chú 

1.  
Mai Thị 

Thùy 
Liên 

Chuyên viên 

phòng TC-HC 

Chuẩn bị văn phòng phẩm phục 

vụ kỳ thi; Trực y tế và thực hiện 

các nhiệm vụ khác theo sự phân 

công của Hội đồng  

 

2.  Võ Duy  Tâm 

Cán bộ phòng 

Công tác 

HSSV 

Chuẩn bị Phòng Hội thảo, biễu 

ngữ, âm thanh ngày Khai mạc kỳ 

tuyển dụng VCSN năm 2020. 

(Khai mạc vào lúc: 07h00’ ngày 

11/03/2020) 

 

3.  Bùi Tấn Hùng 

Cán bộ phòng 

Công tác QT-

TB 

Chuẩn bị phòng sát hạch; bảo vệ 

khu vực sát hạch và thực hiện 

các nhiệm vụ khác theo sự phân 

công của Hội đồng. 

 

Các cá nhân được phân công có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ được 

phân công trong thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch từ ngày 11/03/2020 đến 

13/03/2020./. 

Nơi nhận:     
- Hội đồng xét tuyển; 

- Cá nhân, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Trần Văn Hải 
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