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Chi Lăng, ngày  13 tháng  8  năm 2018 

THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập 
__________________ 

 

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 03/7/2018 của UBND huyện 
Chi Lăng về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018.  

Ngày 09/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định 
2768/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Mầm non xã Vạn Linh trên cơ sở sáp 
nhập trường Mầm non 1 xã Vạn Linh và Trường Mầm non xã Vạn Linh; Quyết 
định số 2770/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Mầm non Sơn Ca thị trấn 
Đồng Mỏ trên cơ sở sáp nhập trường Mầm non thị trấn Đồng Mỏ và Trường 
Mầm non Sơn Ca thị trấn Đồng Mỏ.  

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển 
dụng viên chức năm 2018, đối với các đơn vị sau khi sáp nhập, cụ thể như sau: 

1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 
trước khi sáp nhập tại Thông báo số 191/TB-UBND ngày 3/7/2018 của UBND 
huyện Chi Lăng về việc tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: 

1)  Trường Mầm non Sơn Ca thị trấn Đồng Mỏ: 02 viên chức 

2) Trường Mầm non thị trấn Đồng Mỏ: 02 viên chức 

3) Trường Mầm non xã Vạn Linh: 02 viên chức 

4) Trường Mầm non 1 xã Vạn Linh: 04 viên chức 

2. Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 đối với các đơn vị 
sau khi sáp nhập:  

1)  Trường Mầm non Sơn Ca thị trấn Đồng Mỏ: 04 viên chức 

2) Trường Mầm non thị trấn Đồng Mỏ: 0  

3) Trường Mầm non xã Vạn Linh: 06 viên chức 

4) Trường Mầm non 1 xã Vạn Linh: 0  

Nhu cầu tuyển dụng các đơn vị khác vẫn thực hiện theo Thông báo số 
191/TB-UBND ngày 3/7/2018 của UBND huyện Chi Lăng về việc tuyển dụng 
viên chức năm 2018. 
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Ủy ban nhân dân huyện thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên 
chức năm 2018 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập theo quy 
định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- TT Huyện ủy; 
 - TT HĐND huyện; 

 B/C 

- CT, PCT UBND huyện; 
- VP HĐND và UBND huyện;(thông 
báo công khai trên Trang thông tin 
điện tử của huyện); 
- HĐTDVC năm 2018 (TH); 
- Lưu VT, Phòng NV. 

CHỦ TỊCH  

 
 
 
 
 

 

Đinh Hữu Học 
 

 


		2018-08-14T17:25:47+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng<ubchilang@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




