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§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

THÔNG BÁO
V/v cử công chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức
cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp
huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai; Thông báo số 968/TB-SNV ngày 07/7/2020 của
Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp
tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai;
Phòng Nội vụ huyện Mang Yang thông báo việc cử công chức tiếp nhận Phiếu
đăng ký dự tuyển, thu lệ phí dự tuyển công chức năm 2020 và thời gian, địa điểm
nhận hồ sơ như sau:
1. công chức và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Họ và tên người tiếp nhận: Bà Trần Thị Thu Hương.
Chức vụ: Chuyên viên.
Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ huyện Mang Yang.
Địa chỉ: 04, Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, Mang Yang, Gia Lai.
Số điện thoại: 02696278388 hoặc 0933918085.
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (buổi sáng từ 7h00 phút
đến 11h; buổi chiều từ 13h00 phút đến 17 giờ). Thời gian nhận hồ sơ từ ngày
07/7/2020 đến hết ngày 07/8/2020.
Phòng Nội vụ huyện Mang Yang thông báo để các cá nhân, tổ chức được
biết./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, NV.
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