ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_____________

__________________________________________

Số: 63/TB-UBND

Yên Châu, ngày 22 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia Vòng 2 tuyển dụng viên
chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2021
____________________________

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 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;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết
định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết
định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 04/02/2021 của Sở Nội vụ về
việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân
huyện Yên Châu năm 2021; Hướng dẫn số 1242/HD-SNV ngày 10/9/2018 của
Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về hướng dân thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐUBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành phân
cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức,viên chức và người lao động trong các
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa
bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân
dân huyện Yên Châu về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không
đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021.
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu thông báo đến các thí sinh đủ điều
kiện, không đủ điều kiện dự vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021, cụ
thể như sau:
Tổng số Phiếu đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (vòng 2): 209 phiếu

2
Tổng số Phiếu không đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (vòng 2): 03 phiếu
Trong đó:

TT

Ngạch dự tuyển

Tổng số
phiếu
đăng ký

Số phiếu
Số phiếu
đủ điều không đủ điều
kiện
kiện

1

Giáo viên MN hạng III

39

38

01

2

Giáo viên TH hạng II (Văn hóa)

64

64

00

3

Giáo viên THCS hạng II (Toán)

08

08

00

4

Giáo viên THCS hạng III (Hoá học)

17

17

00

5

Giáo viên THCS hạng III (Ngữ văn)

16

16

00

6

Giáo viên THCS hạng III (Lịch sử)

19

19

01

7

Giáo viên THCS hạng III (Địa lý)

18

17

01

8

Giáo viên THCS hạng III (Thể dục)

15

15

00

9

Kế toán viên

10

10

00

10

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng
III

06

05

01

212

209

03

TỔNG CỘNG

(có danh sách chi tiết theo từng ngạch dự tuyển kèm theo)
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu thông báo để thí sinh dự tuyển viên
chức sự nghiệp đợt II năm 2020 được biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ; GD&ĐT;
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT, NV. Vinh. 15 bản.
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