UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 90 /TB-UBND

Tràng Định, ngày 27 tháng 7 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018
(Tính đến ngày 27/7/2018)
Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày
12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Hướng dẫn số 157/HD-SNV ngày 29/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh
Lạng Sơn về tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực
thuộc UBND cấp huyện năm 2018;
Thực hiện nội dung Thông báo số 76/TB-UBND ngày 06/7/2018 của Chủ
tịch UBND huyện Tràng Định về tuyển dụng viên chức năm 2018;
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH THÔNG BÁO:
Tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức tính đến ngày
27/7/2018 có tổng số là: 12 hồ sơ, trong đó:
- Chuyên ngành Giáo dục Mầm non: 06 hồ sơ;
- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học: 03 hồ sơ;
- Chuyên ngành Sư phạm Tiếng anh: 02 hồ sơ;
- Chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn: 01 hồ sơ.
(Có biểu tổng hợp danh sách kèm theo)
Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo đến các thí sinh có nhu cầu
dự tuyển viên chức năm 2018 cân nhắc xem xét lựa chọn trường phù hợp và nộp
hồ sơ về phòng Nội vụ chậm nhất ngày 06/8/2018./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- TT Huyện uỷ (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, Phó chánh VP HĐND-UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định;
- Lưu: VT, Hồ sơ TD.
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