UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ NỘI VỤ
Số: 1046 /TB-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng công chức năm 2021
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức
năm 2021;
Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
Hương Trà, cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42, trong đó: Ban Dân tộc: 01; Sở Kế hoạch và
Đầu tư: 03; Thanh tra tỉnh: 02; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 23; Sở
Giao thông vận tải: 01; các huyện: Quảng Điền: 01; Phong Điền: 02; Phú Lộc: 01;
A Lưới: 03; Nam Đông: 03; thị xã Hương Trà: 02
2. Thời hạn nộp hồ sơ: kể từ 07 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 8 năm 2021
đến 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 9 năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ
bảy và chủ nhật).
3. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển
dụng công chức.
Các nội dung chi tiết được ban hành kèm theo Quyết định số 2045/QĐUBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đăng tải
tại Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://snv.thuathienhue.gov.vn; được
niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ và trụ sở làm việc của cơ
quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng công chức.
Sở Nội vụ thông báo để đơn vị, địa phương liên quan và cá nhân có nhu cầu
đăng ký thi tuyển./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành (để niêm yết);
- UBND các huyện, thị xã Hương Trà (để niêm yết);
- Đài PTTH tỉnh, Báo TT Huế (để t/báo, đưa tin);
- Lưu: VT, TCCC.H.15.
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