
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ XÃ HÒA THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Số :  911  /UBND Hòa Thành, ngày  20 tháng 8 năm 2020 

 
  

 

      

   

    Kính gửi:  

- Phòng Nội vụ; 

     - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã. 

 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-SNV ngày 12/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Tây 

Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành năm 2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 20/7/2020 của Ủy ban nhân dân 

thị xã về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thanh thị xã Hòa Thành năm 2020; 

Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Phụ lục thời gian và địa điểm xét tuyển 

viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành 

năm 2020 (kèm theo Phụ lục). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị niêm yết công khai Quyết định số 184/QĐ-SNV 

ngày 12/8/2020 của Sở Nội vụ, Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 20/7/2020 của 

Ủy ban nhân dân thị xã, Thông báo số 52/TB-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân thị xã về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thanh thị xã Hòa Thành năm 2020 và Phụ lục ban hành kèm theo Công 

văn này tại trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị để đảm bảo thực hiện công tác xét 

tuyển đúng quy định./.  

 

         KT.CHỦ TỊCH 

Nơi nhận :                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- CT, PCT UBND thị xã; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã Hòa Thành; 

- Lưu: VT, VP HĐND và UBND thị xã. 

Về việc phụ lục thời gian và địa điểm xét tuyển 

viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao  

và Truyền thanh thị xã Hòa Thành 

 










