
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số; /TB-ỤBND Lộc Ninh, ngày 4"2-thảng 4.Ô năm 2019

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm 2019.

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửu 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 trưởng Bộ Nội vụ 
về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 
ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ họp 
đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập;

Căn cứ Qúyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngàỵ 12/12/2016 của UBND tỉnh Bình 
Phước ban hành quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 
chức, viêri chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-SNV ngày 26/8/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 
về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc ƯBND 
huyện Lộc Ninh năm 2019;

Xét báo cáo số 01/HĐTD-BC ngày 10/10/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên 
chức huyện năm 2019.

Chủ tịch UBND huyện thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng 
viên chức huyện năm 2019 cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức phỏng vấn vòng 02:
- 14 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2019.
(Đề nghị các thí sinh có mặt trước 30 phút để nghe phổ biến nội quy, quy chế, kiểm 

tra các thông tin thí sinh)
2. Địa điểm: Hội trường Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 

Lộc Ninh.
Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước.
Yêu cầu các thí sinh tham gia phỏng vấn vòng 02 mang theo giấy chứng minh nhân 

dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để Ban kiểm tra sáỊ̂ hạch đối chiếu trước khi vào 
phỏng vấn i ệ /
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