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THÔNG BÁO 

Về việc sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2019 
 

Qua quá trình rà soát hồ sơ và căn cứ kết quả học tập của các thí sinh dự 

tuyển, Hội đồng Xét tuyển viên chức Sở Du lịch quyết định chọn 01 thí sinh 

tham dự vòng sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2019 đối với vị trí Chuyên 

viên phụ trách Biên tập thông tin Du lịch do Hội đồng xét tuyển viên chức Sở 

Du lịch tổ chức (Xem chi tiết tại Danh sách đính kèm). 

Hội đồng Xét tuyển Viên chức Sở Du lịch thông báo để các thí sinh chuẩn 

bị ôn tập tham gia vòng sát hạch tuyển dụng viên chức vào thời gian và địa điểm 

sau: 

1.Thời gian: 7h30 ngày 08/11/2019 (Thứ Sáu) 

2. Địa điểm: Trụ sở Sở Du lịch Thừa Thiên Huế (Tầng 4, 22 Tố Hữu, 

Thành phố Huế). 

3. Nội dung phỏng vấn tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau: 

- Kiến thức chung: Trình độ hiểu biết chung về pháp luật viên chức; luật 

du lịch; một số hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thừa Thiên Huế. 

- Kiến thức chuyên môn: Nội dung phỏng vấn tập trung đánh giá những 

hiểu biết sâu về ngành Du lịch Thừa Thiên Huế và công việc của vị trí việc làm 

cần tuyển dụng. 

Hội đồng Xét tuyển viên chức Sở Du lịch thông báo để các thí sinh được 

biết. Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ đ/c Huyền Tôn Nữ Hạnh Phước - 

Chuyên viên Văn phòng Sở Du lịch tại số điện thoại: 0234.3822355./. 
 

Nơi nhận: 
- Hội đồng XTVC; 

- VP Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

Quyền Giám đốc  

Lê Hữu Minh 
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