TỈNH ỦY LÀO CAI
HĐ KIỂM TRA, SÁT HẠCH

ĐẢNG CỔNG SẢN VIẺT NAM

*

Lào Cai, ngày 12 thảng 3 năm 2019
Số 07-CV/HĐ
V/v thay đoi thời gian tố chức kiểm tra,
sát hạch

Kính gửi: - Các thành viên Hội đồng Kiểm tra, sát hạch,
- Các thành viên Ban giám sát,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Báo Lào Cai,
- Huyện ủy: Bảo Yên, Bắc Hà, Bảo Thắng, Mường Khương,
- Thành ủy Lào Cai,
Căn cứ Quyết định số 1009-QĐ/TƯ ngày 23/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về thành lập Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Lào Cai năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 101 l-QĐ/TƯ ngàỵ 23/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về thành lập Ban Giám sát Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Lào Cai
nam 2018.
Ngày 04 và 28/02/2019, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức, viên chức
không qua thi tuyển đợt II năm 2018 (gọi tắt là Hội đồng) thông báo triệu tập thí
sinh đủ điêu kiện để tổ chức kiểm tra, sát hạch. Tuy nhiên, do công việc đột xuất
của Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng không thể tổ chức kiểm tra, sát hạch theo
thời gian đã thông báo.
Hội đồng thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch vào hồi
08 giờ ngày 19/3/2019 tại Trường Chính trị tỉnh, Tổ 12, đường Phùng Chí
Kiên, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Đe nghị thí sinh được triệu tập để sát hạch có mặt đúng thời gian, địa điểm,
các trường hợp không có mặt tại thời điểm sát hạch nêu trên coi như không có nhu
cầu tuyển dụng./.
Nơi nhân:
- Như ừên,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy (xếp lịch),
- Trường Chính trị tỉnh (phối hợp),
- Các thí sinh dự tuyển,
- Báo Lào Cai (đăng tải ừên Báo điện tử),
- Cổng thông tin điện tò: Tỉnh ủy, Ban Tổ chức
Tỉnh ủy,
- Lưu Hồ sơ Hội đồng (Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
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