
            

      TỈNH ỦY HÀ TĨNH                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

     HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

                      *                                          Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2021 

        Số 04 - CV/HĐTD 
       Đăng tải đề cương ôn tập    

              

  

Kính gửi:  Văn phòng Tỉnh ủy 

                          

Thực hiện các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kế hoạch số 10-

KH/TU ngày 10/12/2020 và Quyết định số 144-QĐ/TU ngày 19/3/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành kế hoạch, thành lập Hội đồng tuyển 

dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 theo Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng tuyển dụng đề nghị:  

1. Văn phòng Tỉnh ủy đăng tải đề cương ôn tập trên trang thông tin 

điện tử Đảng bộ tỉnh (hatinh.dcs.vn) trong ngày 15/4/2021. 

2. Các cơ quan, đơn vị có thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hướng 

dẫn thí sinh cập nhật đề cương trên trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh hoặc 

chuyển tiếp đề cương để thí sinh ôn tập trong ngày 16/4/2020 (đảm bảo tất cả 

các thí sinh có đề cương ôn tập theo đúng thời gian quy định). 

                          (Có đề cương ôn tập gửi kèm) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận:                   
- Như kính gửi, 

- Hội đồng tuyển dụng,    

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,                                       

- Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, 

Tỉnh đoàn (để triển khai đến thí sinh), 

- Ban Thường vụ các huyện: Cẩm Xuyên, 

Đức Thọ (để triển khai đến thí sinh), 

- Lưu Hồ sơ tuyển dụng, Văn phòng Tỉnh 

ủy.     

 

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Minh Đức 

TUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
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