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THÔNG BÁO 

Về việc thu hồ sơ dự tuyển công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP 
                      

Thực hiện Quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 

theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn 

cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Thông báo số 01/TB-

SNV ngày 06/01/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 

2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân huyện thông báo thu hồ sơ 

tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP với các nội dung như sau: 

1. Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối tượng đăng ký dự tuyển; Hình thức, nội 

dung tuyển dụng; Đăng ký dự tuyển; Thời gian và địa điểm phỏng vấn: 

Thực hiện theo Thông báo số 01/TB-SNV ngày 06/01/2021 của Sở Nội vụ về 

việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 

(Gửi kèm Thông báo số 01/TB-SNV của Sở Nội vụ). 

2. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về chuyên ngành đào tạo: 

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 

tại UBND huyện Kỳ Anh là 05 chỉ tiêu. Cụ thể: 

- Tuyển dụng công chức làm việc tại Phòng Y tế: 01 chỉ tiêu. 

- Tuyển dụng công chức làm việc tại Phòng TN&MT: 01 chỉ tiêu. 

- Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Phòng KT&HT: 02 chỉ tiêu. 

- Tuyển dụng công chức vào làm việc tại Phòng Tư pháp: 01 chỉ tiêu. 

(Phụ lục chi tiết gửi kèm tại Thông báo số 01/TB-SNV của Sở Nội vụ) 

3. Về thời gian nộp hồ sơ dự tuyển 

Hồ sơ gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) thời gian chậm nhất trước 

10 giờ ngày 08/02/2021. (Có mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển gửi kèm) 

4. Về thu lệ phí dự tuyển: Không 

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh địa chỉ: 

kyanh.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công huyện, 

phòng Nội vụ, UBND các xã. Phòng Nội vụ là đơn vị thường trực có nhiệm vụ tiếp 

nhận, giải đáp các thắc mắc của công dân, tổ chức. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cá nhân đủ điều kiện tham gia nộp 

Phiếu đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 

02393.966.979 để được giải đáp./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;                                         

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị; 

- Trung tâm Văn hóa - TT (để đưa tin); 

- Phòng VHTT (đăng trên cổng TTĐT); 

- Trung tâm HCC, phòng Nội vụ, UBND các xã  

(để niêm yết); 

 Gửi VB giấy và điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Vân Anh 

 

(Để b/c) 
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