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Số:
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THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức
sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban
hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi
tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Tiếp theo Quyết định số 01/QĐ-SNV ngày 05/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh
Điện Biên, về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021;
Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức
khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên năm học 20202021 thông báo danh sách 18 (mười tám) thí sinh không đủ điều kiện tham dự
vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm học 20202021 (theo danh sách đính kèm).
Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ về phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và
Đào tạo, điện thoại: 02153.827.139 để được giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (p/hợp);
- Thí sinh không đủ ĐKDT;
- Lãnh đạo Sở (hscv);
- Thành viên HĐTD;
- Website Sở;
- Lưu VT, HĐTD, TCCB.
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