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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; 

cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Công văn số 2809/UBND-NC ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc tuyển dụng viên chức tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Quảng Ngãi; 

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-PTTH ngày 24/11/2021 của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-PTTH ngày 29/11/2021 của Giám đốc Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng 

viên chức năm 2020 cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Thông báo số: 24/TB-HĐTD ngày 02/6/2022 về Kết quả xét tuyển 

vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi 

năm 2020; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Quảng Ngãi thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 đối 

với vị trí việc làm: 

- Phóng viên Hạng III (theo phụ lục số 1); 

- Kỹ sư hạng Hạng III (theo phụ lục số 2); 



Đến tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức cho Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau: 

1. Vào lúc 08 giờ 00, ngày 10/6/2022 (sáng thứ 6) có mặt tại Hội trường (khu 

nhà 3 tầng) của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi để nghe phổ biến, 

quán triệt nội quy, quy chế thi và nhận thẻ dự thi. 

2. Vào lúc 06 giờ 45 phút, ngày 11/6/2022 (sáng thứ 7) có mặt tại Trường 

Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, số 167/1 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi (đi vào cổng mới phía Đông) để dự khai mạc kỳ thi và tiến hành thi 

vòng 2. 

3. Hình thức thi: Thi viết. Thời gian làm bài: 180 phút. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng 

Ngãi đề nghị các thí sinh thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Thông 

báo này để kỳ thi diễn ra thành công. 

Trân trọng!  

 

Nơi nhận:     

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Đài (báo cáo); 

- Hội đồng tuyển dụng của Đài (biết);  

- Trang Thông tin điện tử của Đài (thông báo); 

- Theo danh sách (thực hiện); 

- Lưu: VTĐMNghĩa.  

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Nghiệp 

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh Quảng Ngãi 
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