
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LÂM BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-UBND Lâm Bình, ngày 27 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

 Về việc kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ về Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND  ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân

tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 727/SNV-CCVC ngày 27/7/2022 của Sở Nội vụ về việc
tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 73/TB-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân
huyện về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình thông báo kéo dài thời hạn nhận hồ sơ dự

tuyển: Từ ngày 27/6/2022 đến hết ngày 31/7/2022 (giờ hành chính các ngày làm

việc trong tuần). 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 73/TB-UBND ngày
24/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.

Trên đây là Thông báo kéo dài thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm
2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Thường trực Huyện ủy;           (báo cáo)

- Thường trực HĐND huyện;
- Sở Thông tin và Truyền thông; (đăng tải)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ;
- Văn phòng huyện;
- Trung tâm VHTTTT huyện; (đăng tải)
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DẤN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung
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