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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng
và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia
Lai “Tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm
2020 của tỉnh Gia Lai”;
Căn cứ Công văn số 1564/UBND-NC ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh “về việc bổ
sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức một số cơ quan, địa phương đã được
công bố tại Kế hoạch số 1363//KH-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh”;
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển
dụng và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh giảm Vị trí việc làm (VTVL) đã đăng ký tuyển dụng công chức
năm 2020 tại Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020:
- VTVL: Hành chính tổng hợp (thay đổi VTVL cần tuyển).
- VTVL: Quản lý thông tin cơ sở (đang hoàn chỉnh hồ sơ tiếp nhận công chức
từ đơn vị khác về).
2. Bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020: Vị trí việc làm Văn thư.
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3. Điều chỉnh thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển nộp
Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2020 (trong giờ hành
chính và các ngày làm việc).
4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Văn phòng Sở Thông tin và
Truyền thông (tầng trệt, Trụ sở Liên cơ quan, 17 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh
Gia Lai).
5. Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng.
6. Các nội dung còn lại tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày
01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai./.
Nơi nhận:
- Ban biên tập Website Sở TT&TT;
- Lưu: VT, VP.
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