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HUYỆN KỲ ANH 

 

Số: 586 /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Anh, ngày 25 tháng 10 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Thí sinh trúng tuyển vào vị trí nhân viên hỗ trợ, phục vụ 

trường mầm non năm 2019 

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 

25/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc 

và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP ngày 29/11/2018 về sữa 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; Căn cứ Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND 

huyện về việc công nhận kết quả trúng tuyển nhân viên hỗ trợ, phục vụ trường mầm 

non năm 2019. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo một số nội dung sau: 

1. Kết quả tuyển dụng viên chức nhân viên hỗ trợ, phục vụ trường mầm non 

năm 2019 đối với 11 thí sinh trúng tuyển.  

(có danh sách kèm theo) 

2. Yêu cầu thí sinh có mặt tại Phòng họp số 02, nhà làm việc UBND huyện 

vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30/10/2019 để nhận Quyết định tuyển dụng và bốtrí 

công tác. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các thí sinh dự tuyển được biết để 

thực hiện. Mọi thông tin chi tiết liên hệ theo số điện thoại: 0393721163 hoặc 

02393965678 trong giờ hành chính./. 

Nơi nhận: 

- Các Sở: Nội vụ;GD&ĐT Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện (để thông báo); 

- Các Phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Các thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT, hồ sơ XT. 

Gửi văn bản giấy + điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quang Hoàn 
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