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 VÀ XÃ HỘI 

   

Số: 2420/SLĐTBXH-VP 
V/v tham gia ý kiến góp ý quy chế,  

nội quy kỳ xét tuyển viên chức  

Sở Lao động - TBXH năm 2020  
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    

Hà  Tĩnh, ngày 14 tháng 10  năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Sở Nội vụ; 

- Các đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động - TBXH;                  

- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

- Thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020. 

 
Căn cứ Công văn số 5785/UBND-NC1 ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh 

về việc đồng ý chủ trương để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tuyển dụng 

viên chức năm 2020, Quyết định số 8128/QĐ-SLĐTBXH ngày 21/9/2020 của 

Sở Lao động - TBXH về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu và ban hành Kế hoạch 

tuyển dụng viên chức năm 2020. 

Để việc thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2020 được thực hiện nghiêm 

túc, theo đúng quy định hiện hành, Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây 

dựng dự thảo Quy chế và Nội quy phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2020 

(Tài liệu gửi kèm) 

Kính đề nghị Sở Nội vụ, các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Trưởng các 

phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Thành viên Hội đồng 

tuyển dụng Viên chức năm 2020 cho ý kiến góp ý vào các tài liệu nói trên. Văn 

bản góp ý gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Sở) 

trước ngày 20/10/2020 để tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện và triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận                      
- Như trên; 

- Website: ldtbxh.hatinh.gov.vn; 
- Lưu VT, VP, HĐXT 
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Nguyễn Trí Lạc 
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