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THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự
vòng phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2019 đợt 2
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về
việc ban hành Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế
độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ nội vụ Sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch
ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế
độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phân cấp thẩm quyền và trình tự,
thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp
công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tiền Giang bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của quy định phân
cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm
theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Tiền Giang;
Căn cứ kế hoạch số 1073/KH-CSCNMT ngày 10/9/2019 của Cơ sở Cai
nghiện ma túy về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2;
Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-CSCNMT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của
Cơ sở Cai nghiện ma túy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc
tại Cơ sở cai nghiện ma túy năm 2019 đợt 2;
Hội đồng xét tuyển viên chức Cơ sở Cai nghiện ma túy thông báo danh
sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn tuyển viên chức năm 2019
đợt 2 với các thông tin như sau:

STT

Họ và tên

Ngày
sinh

1

Nguyễn Thị Ngân

1990

2

Nguyễn Trung Long

1987

3

Trần Hồ Trung Hiếu

1995

4

Nguyễn Hoàng Tuấn

1994

Vị trí đăng ký dự tuyển
Kế toán

Tư vấn, tuyên truyền, giáo dục học
viên tại Cơ sở và công tác cộng đồng

Trên đây là thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn
tuyển viên chức năm 2019 đợt 2 tại Cơ sở Cai nghiện ma túy./.
Nơi nhận:
- Hội đồng xét tuyển viên chức;
- Lưu: VT.
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