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Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 11 năm 2020 

Kính gửi: 

      - Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh; 

      - Báo Hà Tĩnh. 
 

Ngày 29/9/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông báo 

số 464/TB-SLĐTBXH về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 vào làm việc tại 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, theo đó, thời gian thu nhận hồ sơ thực hiện 

từ ngày 05/10/2020 đến ngày 04/11/2020. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, do ảnh 

hưởng của hoàn lưu bão số 7, 8, 9, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn và 

ngập lụt kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và việc thu, 

nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức. Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi và tạo điều 

kiện thuận lợi cho các đối tượng có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 

viên chức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo gia hạn thời gian 

tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 vào làm việc tại các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc như sau: 

1. Trên Báo Hà Tĩnh: đăng 01 số báo ngày 04/11/2020. 

2. Trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh: phát 01 lần vào 

ngày 04/11/2020. 

3. Nội dung đăng tin: 

Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, 8, 9, trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn và ngập lụt kéo dài, ảnh hưởng lớn đến việc thu, 

nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức. Vì vậy, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi và 

tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký dự 

tuyển viên chức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo 

gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 vào làm 

việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đến 17h30 ngày 13/11/2020.  

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng tuyển dụng, địa điểm 

tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo 

Thông báo số 464/TB-SLĐTBXH ngày 29/9/2020. 

Nội dung thông báo được đăng tải đầy đủ trên website Sở Lao động - 

TBXH: http://ldtbxh.hatinh.gov.vn/  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh; Báo Hà Tĩnh quan tâm giúp đỡ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 
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