
  

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-UBND 

 

Cao Lộc, ngày       tháng  7  năm 2020 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh và thời gian tổ chức thi vòng 2 

 kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng 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 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; 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 công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số 
loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông báo số 05/TB-UBND ngày 11/01/2020 của UBND huyện Cao 

Lộc về việc tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

huyện Cao Lộc năm 2019;  

Trên cơ sở kết quả thi vòng 1 - kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019, 
 

Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lộc thông báo: 
 

1. Triệu tập 77 thí sinh tham dự vòng 2 - kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung 

năm 2019 (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

2. Thời gian thi vòng 2: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 07/8/2020 (Thứ 

sáu). 

3. Địa điểm thi: Tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Cao Lộc. 

Lưu ý: Ngày 06/8/2020, danh sách thí sinh thi vòng 2 theo số báo danh và 

theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi được niêm yết tại địa điểm tổ 
chức thi. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng 

được biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                           

- Sở Nội vụ (B/cáo);                                                                                                                               
- CT, PCT UBND huyện; 

- HĐTD; 

- Ban Giám sát; 

- Các Phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2;                  
- Lưu: VT+HĐTD.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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