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GIẤY MỜI 

 

 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra sát hạch cán bộ, công chức cấp xã; cán 

bộ, công chức, viên chức cấp huyện nhằm khắc phục sai phạm trong tuyển dụng theo 

Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. 

  Thời gian, Địa điểm: 1 ngày, vào lúc 7 giờ, ngày 27 tháng 12 năm 2020 

 1. Từ 07 giờ - 7 giờ 15 phút, khai mạc tại Nhà Văn hóa huyện. 

 Thành phần, kính mời: 

 * Ở tỉnh:  

 - Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

 - Đại diện Tổ giám sát theo Kế hoạch số 189/KH-BGS ngày 08/10/2020 của 

Ban giám sát tuyển dụng tỉnh Hà Tĩnh.   

 * Ở huyện: 

 - Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

 - Trưởng các ban, phòng thuộc UBND huyện; 

 - Trưởng, phó, thành viên Hội đồng tuyển dụng cán bộ, công chức tại Quyết 

định số 8259/QĐ – UBND ngày 23/12/2020 của UBND huyện;  

 - Ban giám sát xét tuyển cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, cấp huyện nhằm 

khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng (tại Quyết định số 8273 /QĐ-UBND, 

ngày 23/12/2020 của UBND huyện) 

 -  Trưởng ban, thành viên ban kiểm tra sát hạch (tại Quyết định số 01/QĐ – 

HĐKTSH, ngày 26/12/2020 của HĐKTSH); 

 - Tất các các thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch được niêm yết tại  Cổng thông 

tin điện tử huyện Đức Thọ (http://ductho.hatinh.gov.vn) (nhờ Văn phòng UBND xã, 

Thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc có thí sinh tin mời). 
 

          - Phóng viên trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện (dự và đưa tin);  

 2.  Từ 7 giờ 15 phút: Tổ chức Kiểm tra sát hạch. 

  2.1. Tại điểm sát hạch hội trường Gác 2 – UBND huyện: 

 - Các thành viên Ban kiểm tra sát hạch;  

file:///E:/Downloads/Cổng%20thông%20tin%20điện%20tử%20huyện%20Đức%20Thọ%20(http:/ductho.hatinh.gov.vn)%20(nhờ%20Văn%20phòng%20UBND%20xã,%20Thị%20trấn;%20Thủ%20trưởng%20các%20cơ%20quan,%20đơn%20vị;%20giám%20đốc%20trung%20tâm%20dơn%20vị%20sự%20nghiệp%20trực%20thuộc%20có%20thí%20sinh%20tin%20mời)
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 - Các thí sinh thuộc cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; cán bộ, công chức 

cấp xã.  

 2.2. Tại điểm sát hạch Nhà văn hóa huyện: 

 - Các thành viên Ban kiểm tra sát hạch;  

 - Các thí sinh thuộc đơn vị sự nghiệp Y tế.   

 2.3. Tại phòng họp Gác 3 – UBND huyện:  

 - Các thành viên Ban kiểm tra sát hạch; 

 - Các thí sinh thuộc đơn vị sự nghiệp giáo dục.  

 Đề nghị các đại biểu, các thí sinh tham dự đầy đủ đúng thành phần và thời gian 

quy định./ 
 

       N¬i nhËn: 
- Nh TP mêi; 
- Lu VT, VP. 
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