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THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Khương
Căn cứ Kế hoạch số: 213/KH - UBND, ngày 29/7/2021 của UBND huyện
Mường Khương về việc Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
UBND huyện Mường Khương năm 2021.
Căn cứ Thông báo số 158/TB-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện
Mường Khương về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND
huyện Mường Khương năm 2021.
Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Mường Khương thông báo việc tiếp
nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tổng số Phiếu đăng ký dự tuyển đã tiếp nhận: 26
phiếu, cụ thể:
1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông: 04 phiếu, trong đó:
- Vị trí thực hiện nhiệm vụ Phóng viên, biên tập viên: 01 phiếu;
- Vị trí Tổ chức và thực hiện các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ: 03 phiếu.
2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên: 01 phiếu,
trong đó:
- Vị trí Thực hiện nhiệm vụ Kế toán: 01 phiếu.
3. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện: 01 phiếu, trong đó:
- Vị trí Quản lý các công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt: 01 phiếu.
4. Trung tâm phát triển quỹ đất: 07 phiếu, trong đó:
- Vị trí Quản lý và phát triển quỹ đất: 02 phiếu;
- Vị trí Đo đạc bản đồ - Giải phóng mặt bằng - Bồi thường thiệt hại và thông
tin đất đai: 03 phiếu;
- Vị trí Thực hiện nhiệm vụ Kế toán: 02 phiếu.
5. Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng: 08 phiếu, trong đó:
- Vị trí Quản lý dự án và Giám sát kỹ thuật các công trình giao thông: 03
phiếu;
- Vị trí Quản lý dự án và Giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng dân
dụng và công nghiệp: 05 phiếu.
6. Khuyến nông viên cơ sở: 05 phiếu, trong đó:
- Vị trí khuyến nông viên xã Tả Thàng: 05 phiếu
(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Đề nghị các thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển xem lại thông tin cá nhân
trong danh sách kèm theo; nếu thông tin chưa đúng, kịp thời phản ánh về Hội đồng xét
tuyển viên chức huyện Mường Khương qua cơ quan Thường trực (Phòng Nội vụ huyện
Mường Khương, Số điện thoại liên hệ: 02143881248) trước ngày 07/9/2021 để xem xét
điều chỉnh, bổ sung; sau thời gian trên thí sinh không có phản hồi coi như đồng ý với
danh sách thông báo. Đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn, không đủ điều kiện
tiêu chuẩn tham gia dự thi vòng 2 Hội đồng sẽ có thông báo sau trên cổng thông tin điện
tử và niêm yết tại cơ quan Phòng Nội vụ sau khi thực hiện kiểm tra điều kiện dự tuyển
tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển tại vòng 1 theo quy
định.
Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Mường Khương thông báo để các thí sinh
đăng ký tham gia dự thi được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:

- TT.HU, HĐND- UBND huyện;
- Trung tâm VH,TT-TT;
- Cổng TTĐT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các thí sinh đăng ký dự tuyển;
- Lưu: VT, HĐXTVC.
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