
UBND HUYỆN HOÀI NHƠN 

PHÒNG NỘI VỤ 
————— 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
————————————— 

Số:        /NV-TCCB 

V/v thông báo tiêu chuẩn, điều 

kiện, số lượng cần tuyển, thời gian 

và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng 

ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công 

chức tỉnh Bình Định năm 2020 

Hoài Nhơn, ngày     tháng 3  năm 2020 

 

 

      Kính gửi:  Các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện. 

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 789/QĐ-UBND 

ngày 10/3/2020 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định, 

Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 về việc phê duyệt nhu cầu tuyển 

dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định; Sở Nội vụ tỉnh Bình Định ban hành 

Thông báo số 318/TB-SNV ngày 11/3/2020 về việc thông báo tuyển dụng công 

chức tỉnh Bình Định năm 2020. 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội 

vụ thông báo đến các cơ quan, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân huyện biết. Đề 

nghị Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện thông báo trên Đài phát 

thanh huyện và các xã, thị trấn để người dân có nhu cầu dự tuyển được biết. 

 (Có Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 về việc ban hành Kế 

hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định, Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 

10/3/2020 về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình 

Định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Thông báo số 318/TB-SNV ngày 

11/3/2020 về việc thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2020 của 

Sở Nội vụ tỉnh Bình Định kèm theo) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,TTN.04b 
 
 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 
Nguyễn Văn Hiệp 
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