TỈNH UỶ LÀO CAI
BAN TỎ CHỨC

ĐẢNG CỘNG SẢN V IỆT NAM

Lào Cai, ngày 02 tháng 8 năm 2021
S Ố ^-T B /B T C T Ư
THÔNG BÁO
điều chỉnh, bổ sung về tuyển dụng công chức năm 2021

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ đề nghị của một số đơn vị về việc điều chỉnh yêu cầu đăng ký dự tuyển
công chức năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai (Thường trực Hội đồng thi
tuyên công chức) thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Thông báo số
129-TB/BTCTƯ ngày 15/7/2021 về tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc
tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ưỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021 như sau:
1. Điều chỉnh yêu cầu đối vói thi tuyển công chức vào các vị trí sau:
1.1. Vị trí chuyên viên công tác Đoàn thanh niên thuộc Huyện đoàn Văn Bàn:

Bổ sung thêm chuyên ngành Luật. Sau khi bổ sung gồm các chuyên ngành:
Công tác thanh thiếu niên; Văn hoá; Giáo dục; Kinh tế; Luật.
1.2. Vị trí chuyên viên công tác Đoàn thanh niên thuộc Huyện đoàn Bắc Hà:

Bổ sung thêm chuyên ngành công tác xã hội. Sau khi bổ sung gồm các chuyên
ngành: Luật; công tác thanh thiếu niên; công tác xã hội.
Điều chỉnh yêu cầu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại phần yêu cầu khác
từ yêu cầu bất buộc thành yêu cầu ưu tiên: Ưu tiên trường hợp là đảng viên Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Ngoài những nội dung trên, các nội dung khác về tuyển dụng công chức, viên
chức năm 2021 thực hiện theo Thông báo số 129-TB/BTCTU ngày 15/7/2021 của
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ
quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, ủ y ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính
trị - xã hội tỉnh Lào Cai.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết
và tổ chức thực hiện theo quy định./.
Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các huyện uỷ: Văn Bàn; Bắc Hà,
- Báo Lào Cai,
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Lào Cai,
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, Ban Tổ
chức Tỉnh uỷ,
- Phòng Tổ chức - Cán bộ,
- Lưu Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
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