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V/v triển khai Kế hoạch tuyển dụng
công chức năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
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; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Chỉ
đạo niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị và đăng
tải trên Công thông tin điện tử của UBND các xã, thị trấn để thí sinh và nhân dân
biết, thực hiện giám sát.
2. Giao cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện: Có trách
nhiệm đưa tin và đăng tải trên Công thông tin điện tử của UBND huyện nội dung Kế
hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh theo đúng quy định.
3. Giao cho Phòng Nội vụ huyện:
- Cử công chức (có danh sách, thời gian trực cụ thể) tham gia tiếp nhận Phiếu
đăng ký dự tuyển, thu lệ phí dự tuyển theo thông báo của Hội đồng thi tuyển hoặc
của Sở Nội vụ tỉnh.
- Đề xuất thành lập Tổ kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển để kiểm tra các điều
kiện dự tuyển theo quy định.
- Tổng hợp Phiếu đăng ký và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển gửi về
Hội đồng thi (qua Sở Nôi vụ tỉnh).
- Thông báo kết quả thi tuyển cho thí sinh và quyết định tuyển dụng sau khi có
quyết định công nhận kết quả thi tuyển của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; phân công công
tác, phân công hướng dẫn tập sự theo đúng vị trí tuyển dụng; bổ nhiệm ngạch và
thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức theo quy định.
- Tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác tuyển dụng theo thẩm
quyền.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND
các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NC, CCVC.
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