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THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện
dự xét tuyển viên chức giáo dục năm 2019
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch
ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 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;
Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo
dục năm 2019;
Căn cứ Văn bản số 641/SNV-CCVC ngày 20/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh
Tuyên Quang về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Na Hang về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp
giáo dục huyện Na Hang năm 2019,
Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Na Hang thông báo:
1. Triệu tập 41 thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức giáo dục năm 2019
trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (có danh sách kèm theo).
2. Thời gian, địa điểm:
Tổ chức xét tuyển: Ngày 08/11/2019 (Khai mạc từ 07 giờ ngày 08/11/2019;
thực hiện phỏng vấn từ 08 giờ ngày 08/11/2019); địa điểm tại Trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Na Hang (Tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang).
Đề nghị các thí sinh có mặt đúng thời gian, địa điểm để tổ chức sát hạch.
Hội đồng Thi tuyên viên chức huyện Na Hang thông báo thí sinh đủ điều kiện
dự xét tuyển viên chức giáo dục năm 2019./.
Nơi nhận:
- Sơ Thông tin truyền thông tỉnh;
- Chủ tịch. PCT UBND huyện;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Ban, Tổ thuộc HĐTTVC huyện;
- Thành viên HĐTTVC huyện;
- Thí sinh dự xét tuyển;
- Lưu: HĐTTVC.
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