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THÔNG BÁO

Tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
(Tính đến ngày 03/7/2020)
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển
dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc
trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Thực hiện Thông báo số 317/TB-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc thông báo tuyển dụng công chức năm 2020.
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH THÔNG BÁO:
Tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 của
Huyện Tràng Định đến ngày 03/7/2020 có tổng số là: 04 hồ sơ, trong đó:
1. Vị trí việc làm Chuyên viên thanh tra
- Chuyên ngành Luật: 02 hồ sơ.
2. Vị trí việc làm Chuyên viên quản lý công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, thương mại
- Chuyên ngành Luât: 01 hồ sơ;
- Chuyên ngành Quản lý kinh tế: 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 công chức năm 2020 cân nhắc xem xét lựa chọn đơn vị phù hợp và nộp
phiếu đăng ký dự tuyển về UBND huyện Tràng Định chậm nhất ngày 15/7/2020
(trong giờ hành chính, ngày làm việc)./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định;
- Lưu: VT, PNV.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Thiện

