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UY BAN NHAN DAN
HUYEN BA CH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phiic

S& 1605/UBND-TCNV

Ba Che, ngày 08 tháng 10 näm 2020

V vic trin khai tuyn ding
viên chrc vào lam viêc tai
các don vj sr nghip
cong 1p nm 2020

KInh gl'ri: - Co quan T chüc - Ni vi huyn;
- Các phông: Giáo diic và Dào tço huyn; Y t
- Các don vj sir nghip: Ban Quán 1 rung phông h;
Van phông däng k) QSDD và Trung tam Giáo diic NN
và GDTX;
- UBND các xâ, thj trn;
- Các Tru?ing Mm non, Tiu hçc, THCS, Tram Y tê
trên dla bàn huyn;
- Cng thông tin din tü huyn;

Thrc hin Thông báo so 2039/TB-SNV ngày 06/10/2020 cüa so Ni v tiinh
Quãng Ninh tuyn d%lng viên chüc vào lam vic tai các don vi sr nghip Cong 1p
tinh Quãng Ninh nm 2020; Van ban so 2049/SNV-CCVC ngày 07/10/2020 ye
vic thông báo thu câu tuyên viên chüc näm 2020.
Uy ban nhân dan huyn có kin chi dto nhii sau:
1. Cng thông tin din tir huyn:
Thirc hin däng tâi Thông báo thu cu tuyn ding viên chüc vào lam vic
tai các don vj sir nghip cong 1p tith Quãng Ninh n.m 2020 trên trang Thông tin
din tir thành phn cüa huyn trong thri gian tip nhn ho so dij tuyên ti'r ngày
07/10/2020 dn ht ngày 05/11/2020.
2. Phông Giáo diic Va Dào tio, phông Y t huyn và các doii v sir
nghip thuc huyn; Uy ban nhân dan các xa, thi trn:
- Thirc hin niêm yt thu cu tuyn ding viên chüc vào lam vic tai các don
vj s1r nghip Cong 1p tinh Quâng Ninh näm 2020 tai co quan, don vj (noi thun
tin d nguOi dan tra ciru) trong thOi gian tip nhn h so dr tuyên tü ngày
07/10/2020 dn hêt ngày 05/11/2020.
- PhOng Giáo dc và Dào tao, phông Y t huyn chi dao Hiu truâng CaC
TruOng Mâm non, Tiêu h9c, THCS trên dja bàn huyn; Tram tnthng các Trm Y
t thông báo tOi toàn th dOi ngü can b quân 1, giáo viên, nhãn viên v thu cu
tuyn diing viên chüc näm 2020.

3. Cr quan To chüc - Ni vi huyn:
- Niêm y& nhu câu tuyn dung viên chCrc vào lam vic ti các &m vi sir
nghip cong 1p tinh Quãng Ninh näm 2020 tti Co quan T chirc - Ni vii (nth
thun tin dê ngithi dan tra cüu) trong thñ gian tiêp nhn h so d1r tuyn tIr ngày
07/10/2020 dn ht ngày 05/11/2020.
- T chüc tip nhn h so, thu l phi cüa các thI sinh dü diu kin tham gia
dir tuyn tng hcp, báo cáo UBND huyn, sâ Ni vi tinh Quáng Ninh theo quy
djnh.
(Gzi kern Thông báo sá 2039/TB -SN V ngày 06/10/2020 cña sà N5i vi tin/i)
Uy ban nhân dan huyn yêu cu các Co quan, don vj trên nghiêm tüc
trin khai thisc hiên./. .'_—
No'i nhin:
- Sâ Ni vi tinh Quang Ninh (B/c)
- TTHU, HDND huyn;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Nhtr trên (TTh);
- Lixu: VT, TC-NV.

