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THÔNG BÁO 

Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vòng phỏng vấn) kỳ  

tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-CCCNTY ngày 20/10/2022 của Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện 

tham dự kỳ tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

năm 2022 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (vòng 

phỏng vấn), thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn các nội dung liên quan và lệ 

phí kỳ tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai năm 2022 

như sau: 

 1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện: 

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển đối với ngạch Chẩn đoán viên bệnh động 

vật hạng III: 13 thí sinh. 

(Đính kèm Quyết định số 516/QĐ-CCCNTY ngày 20/10/2022 của Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện 

tham dự kỳ tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2022). 

2. Thời gian:  

- Thời gian hướng dẫn các nội dung liên quan đến kỳ xét tuyển: lúc 8h00, 

ngày 26/10/2022 (thứ Tư). 

- Thời gian xét tuyển:  

 + Làm thủ tục phỏng vấn: Từ 7h30 đến 8h00 ngày 04/11/2022 (thứ Sáu). 

 + Tổ chức phỏng vấn: Bắt đầu Từ 8h30 ngày 04/11/2022. 

 3. Địa điểm:   

Tại Hội trường Văn phòng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Số 11, Đường 

Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

4. Thu lệ phí dự tuyển: 

- Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/01 thí sinh. 

- Thời gian thu lệ phí dự tuyển: từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 

26/10/2022 tại Văn phòng Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Số  11, Đường Đồng 

Khởi, Phường Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
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 Thí sinh đến dự phỏng vấn cần mang theo chứng minh thư nhân dân. Yêu 

cầu thí sinh có mặt đúng ngày giờ và địa điểm trên, nếu vắng mặt coi như thí 

sinh không có nhu cầu tham gia kỳ phỏng vấn. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng 

Hành chính - Tổng hợp Chi cục Thú y Đồng Nai, Số điện thoại: 02513.822980. 

 Trên đây là thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 

(vòng phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng 

Nai năm 2022. Hội đồng tuyển dụng viên chức Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai 

năm 2022 thông báo đến toàn thể thí sinh đăng ký dự tuyển được biết. 

 

 
 

Nơi nhận:      
- Sở Nông Nghiệp và PTNT (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng TCCB Sở; 

- Các phòng, trạm trực thuộc Chi cục; 

- Đăng Website của Chi cục, Sở Nội vụ,  

Sở Nông nghiệp và PTNT; 

-  Lưu: VT, HCTH (Tuyền)  

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thông 
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