
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:  1160  /TB-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Gia Lai, ngày  31   tháng 7 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 
Về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và thời gian tiếp 

nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức ở các cơ quan hành chính  

năm 2020 của tỉnh Gia Lai 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 

2020 của tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Kế hoạch số 1363/KH-UBND) và văn bản số 

1564/UBND-NC ngày  30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bổ 

sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức của một số cơ quan, địa phương đã 

được công bố tại Kế hoạch số 1363/KH-UBND; Sở Nội vụ (cơ quan thường trực 

của Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh) thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu, điều 

chỉnh nhu cầu và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tại Thông 

báo số 968/TB-SNV ngày 07/7/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức 

các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai, cụ thể như 

sau: 

1. Bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng:  

Bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm cần tuyển kèm 

theo văn bản số 1564/UBND-NC ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai và 

được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ 

http://snv.gialai.gov.vn, website của các cơ quan, địa phương và niêm yết công 

khai tại trụ sở của Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có chỉ 

tiêu tuyển dụng được điều chỉnh. 

2. Điều chỉnh thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Kéo dài thời 

gian tiếp nhận Phiếu đăng ký của người dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết 

ngày 31/8/2020 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc). 

Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (tính đến 17 

giờ 00’ ngày 31/8/2020), các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện báo cáo 

nhanh danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển gửi về Sở Nội vụ trước 18 giờ 00’ 

cùng ngày. Kết thúc thời hạn nói trên (vào lúc 18 giờ ngày 31/8/2020), Sở Nội vụ 

không nhận được danh sách báo cáo nhanh của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thì xem như cơ quan, đơn vị, địa phương đó không có thí sinh đăng ký dự tuyển. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung, 

điều chỉnh niêm yết công khai tại trụ sở và đồng thời đăng công khai trên website 

của cơ quan, đơn vị mình; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh quan 

tâm phối hợp đăng tin, đưa tin Thông báo này để mọi người dân được biết; Tổng 

hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển (theo 

Biểu mẫu đính kèm tại Thông báo số 968/TB-SNV) nộp về Hội đồng thi (qua Sở 

http://snv.gialai.gov.vn/


Nội vụ) trước ngày 03/9/2020, đồng thời gửi kèm theo tập tin danh sách thí sinh 

nộp hồ sơ dự tuyển (font chữ Times New Roman, size 12, soạn thảo bằng Microsoft 

Office Excel) tại địa chỉ hộp thư điện tử ccvc.snv@gialai.gov.vn hoặc 

ccvcsnv@gmail.com. 

3. Các nội dung còn lại tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 968/TB-SNV 

ngày 07/7/2020 của Sở Nội vụ không thay đổi. Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi được 

Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh và Sở Nội vụ thông báo công khai trên 

website của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: http://snv.gialai.gov.vn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Nội vụ (qua 

Phòng Công chức - Viên chức, điện thoại 0269 3823061 hoặc số 0269 3717412 

Thanh tra Sở Nội vụ) để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh (đăng tin, đưa tin); 

- Đăng website Sở Nội vụ;  

- Lưu: VT, CCVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                   

     Huỳnh Văn Tâm 
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