BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển
công chức vào làm việc tại Cục Báo chí
Thực hiện Công văn số 3005/BTTT-TCCB ngày 11/9/2020 của Bộ Thông
tin và Truyền thông về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020
của Cục Báo chí; Thông báo số 26/TB-CBC ngày 15/10/2020 của Cục Báo chí
vềviệc tuyển dụng công chức năm 2020 và Thông báo số 1865/TB-CBC ngày
18/12/2020 của Cục Báo chí về việc gia hạn tuyển dụng công chức năm 2020.
Cục Báo chí thông báo: Các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo là ứng
viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục
Báo chí, cụ thể:
1. Hướng dẫn ôn tập cho thí sinh:
Thời gian: 9h00’ ngày 05/03/2021 (Thứ Sáu).
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Cục Báo chí, số 7 Yết Kiêu, Phường Nguyễn
Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
2. Tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển công chức:
Thời gian: Cả ngày 13/3/2021 (Thứ Bảy).
Địa điểm thi chính thức sẽ được thông báo sau.
Cục Báo chí thông báo để ông/bà được biết và tham dự đầy đủ, đúng giờ.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Danh sách thí sinh kèm theo;
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB;
- Trung tâm Thông tin (để đăng tin);
- Hội đồng thi tuyển CC CBC;
- Lưu: VT, VP, HY (12b).
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Đặng Khắc Lợi

Thông tin liên hệ: Văn phòng Cục Báo chí. Số điện thoại: 0243.9446294.

