TỈNH UỶ LÀO CAI

ĐẢNG CỔNG SẢN VIẺT NAM

BAN TỎ CHỨC

Lào Cai, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Số 876-TB/BTCTƯ

THÔNG BÁO
thí sinh trúng tuyển kỳ kiểm tra, sát hạch tuyển dụng
không qua thi tuyển năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1438-QĐ/TU ngày 17/02/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai
về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ sát hạch công chức, viên chức
không qua thi tuyển vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-x ã hội tỉnh Lào Cai năm 2019.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai thông báo:
Các thí sinh trúng tuyển kỳ sát hạch công chức, viên chức không qua thi tuyển
năm 2019 theo Quyết định số 1438-QĐ/TƯ ngày 17/02/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai
(chi tiết cập nhật trên Báo điện tử (Bảo Lào Cai); cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy,
Ban To chức Tỉnh ủy, địa chỉ: ỉaocaỉ.org.vn hoặc bantochuc.ỉaocai.org.vn), bô
sung các thành phần hồ sơ để ban hành quyết định tuyển dụng không qua thi tuyển
theo quy định, gồm:
1. Quyết định điều động của cơ quan đang quản lý (đỗi với các trường hợp
đang là viên chức, ỉà cản bộ, công chức cấp xã);
2. Bản sao chứng thực sổ bảo hiểm xã hội tương ứng với ngạch công chức/viên
chức được tuyển dụng;
3. Quyết định nâng lương gần nhất;
4. Thời gian hoàn thiện hồ sơ: Xong trước ngày 28/02/2020.
5. Nơi nhận: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Tẻ chức - Cán bộ).
(Thông bảo này thay cho thông báo cá biệt của từng thỉ sinh trúng tuyển)
Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo để thí sinh biết, thực hiện./.
Nơi nhân:

TRƯỞNG BAN

- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo),
- Thành viên Hội đồng Kiểm tra, sát hạch,
- Trưởng Ban Giám sát,
- Báo Lào Cai (đăng tải trên Báo điện tử),
- Cồng thông tin điện từ: Tình ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Thí sinh trúng tuyển theo QĐ số 1438-QĐ/TU,
- Lưu: Ban TCTƯ; Hồ sơ Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Đặng Phi Vân

