
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SNV-CCVC        Quảng Ngãi, ngày          tháng 3 năm 2021 
V/v tổ chức dự tuyển vòng 2 kỳ 

tuyển dụng viên chức tỉnh 

Quảng Ngãi năm 2020. 

 

 

                                 Kính gửi:  
 - Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 
 

Căn cứ Thông báo số 67/TB-UBND ngày 04/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh  

về thời gian tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc UBND tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, trực thuộc UBND các 

huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020, 

 Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung 

sau:  
 

 

1. Thông báo cho các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên 

chức tỉnh Quảng Ngãi năm 2020, về thời gian thi: vào ngày 14/3/2021 (thí sinh có 

Giấy báo dự thi vào sáng ngày 31/01/2021 sẽ thi vào sáng ngày 14/3/2021; thí sinh 

có Giấy báo dự thi vào chiều ngày 31/01/2021 sẽ thi vào chiều ngày 14/3/2021). 
 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn 

hóa - Thể thao thông báo để thí sinh dự tuyển được biết.  
 

 

 Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Chủ tịch Hội đồng (b/c); 

- Cơ quan Tổ chức – Nội vụ 

các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Nội vụ các huyện; 

- Lưu: VT, P.CCVC.     

   

     

 

 

 
 
 

Đoàn Dụng 
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