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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập  

trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 16/11/2022 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Gia Viễn về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn năm 2022,  

UBND huyện Gia Viễn thông báo: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó: 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường: 02 chỉ tiêu; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 03 chỉ tiêu. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh: 01 chỉ tiêu. 

2. Phương thức tuyển dụng: 

Thực hiện thông qua hình thức Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức, cụ thể: 

- Xét tuyển theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp 

xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (sau đây gọi tắt 

là chính sách thu hút); 

- Xét tuyển (đối với các đối tượng còn lại). 

3. Thời gian phát hành và thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 

Từ ngày 01/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 30/12/2022. 

Thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển và giấy tờ có liên quan theo quy định 

trong giờ hành chính của các ngày, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. 

4. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: 

Tại Phòng Nội vụ huyện Gia Viễn (Tầng 2, trụ sở HĐND và UBND huyện 

Gia Viễn, Khu hành chính mới). 

Địa chỉ: Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 
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Nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của UBND huyện Gia Viễn và niêm yết công khai tại trụ sở 

UBND huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình./. 

 

Nơi nhận: 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình; 

- Báo Ninh Bình; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện; 

- Niêm yết công khai tại UBND huyện; 

- Website: www.giavien.ninhbinh.gov.vn; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Dương Đức Đằng 

 

http://www.giavien.ninhbinh.gov.vn/
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