ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MỸ XUYÊN

Số: 761

/UBND-VP

V/v bổ sung thêm 01 chỉ tiêu
tuyển dụng công chức cấp xã
năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Xuyên, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn,
huyện Mỹ Xuyên.
Căn cứ Công văn số 2167/SNV-XDCQ ngày 26/10/2020 của Sở Nội vụ
tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Mỹ
Xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân
huyện Mỹ Xuyên về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mỹ Xuyên, năm
2020;
Ủy ban nhân nhân huyện bổ sung thêm 01 chỉ tiêu tuyển dụng tại Ủy ban
nhân dân thị trấn Mỹ Xuyên với chức danh Văn phòng - Thống kê bằng hình
thức thi tuyển (kèm biểu chi tiết)./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- TT.HU;
- TT.HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên
Tỉnh Sóc Trăng
26-10-2020 16:58:15 +07:00

Đặng Văn Phương

PHỤ LỤC BỔ SUNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 761 /UBND-VP ngày 26 tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Mỹ Xuyên)
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Luật; công nghệ thông
tin; quản trị văn phòng; Chứng chỉ bậc
Chứng chỉ đạt chuẩn
quản trị nhân lực; ngữ
2 khung năng
kỹ năng sử dụng công
văn; chính trị học; xây
lực ngoại ngữ
nghệ thông tin cơ bản
dựng Đảng và chính
Việt Nam hoặc
hoặc tương đương
quyền Nhà nước; quản lý tương đương
nhà nước; hành chính
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