ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG
Số: 115 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mường Khương, ngày 21 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả tiếp nhận, thẩm định Phiếu đăng ký tuyển dụng lại viên chức
sự nghiệp theo Kết luận số 71-TB/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

Căn cứ Văn bản số 579/SNV-CCVC ngày 06/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai về
việc thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020
của Ban Bí thư;
Căn cứ Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND huyện Mường
Khương về việc tuyển dụng lại viên chức sự nghiệp theo Kết luận số 71-KL/TW ngày
24/3/2020 của Ban Bí thư,
Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương thông báo kết quả tiếp nhận, thẩm định
Phiếu đăng ký tuyển dụng lại viên chức sự nghiệp năm 2022, cụ thể như sau:
1. Tổng số Viên chức nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng lại: 35/36 người (01 viên
chức bà Vũ Hồng Nhung - Nhân viên trường PTDTBT TH Tả Gia Khâu có đơn đề nghị
không tham gia tuyển dụng lại vì lý do sức khỏe).
* Tổng số viên chức đủ điều kiện tham gia dự tuyển: 35 thí sinh, trong đó:
- Viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: 02 người ;
- Viên chức làm việc tại Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông huyện: 05
người;
- Viên chức Văn thư trường học: 17 người;
- Viên chức Kế toán trường học: 08 người;
- Viên chức Thư viện trường học: 03 người.
(Có danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng lại kèm theo)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển
- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 23/6/2022 (Viên chức có mặt trước 30 phút);
- Địa điểm: Trường THCS thị trấn Mường Khương.
* Lưu ý: Viên chức tham gia tuyển dụng lại tự kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân
trong danh sách, kịp thời phản ánh các sai sót (nếu có) về UBND huyện Mường Khương
(qua Phòng Nội vụ); điện thoại liên hệ: 02143.881.248.
Thông báo này được công khai trên cổng thông tin điện tử huyện Mường Khương
và niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- Trung tâm VH, TT-TT huyện;
- Ban QLDAĐTXD huyện;
- Phòng VH, TT huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, PNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Dương

