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gửi: - Các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy;
- Báo Quảng Trị, Trường Chính trị Lê Duẩn;
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- UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh;

ịfjiW QMhỊ

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Đảng ủy khối các cơ quan tình
và Đảng ủy khối doanh nghiệp tình.
Xét nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức của các địa phương, cơ quan, đơn vị,
Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đưa vào chương trình công tác năm 2019 nội dung xây dựng Ke
hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện vào tháng 4/2019.
Đe có cơ sở trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương về hình thức tuyển
dụng, các vị trí việc làm cần tuyển trước khi xây dựng kế hoạch, Ban Tổ chức Tỉnh
ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ số lượng biên chế được giao, số
lượng biên chế sau khi tinh giản đến năm 2021, biên chế chưa sử dụng và cả số
lượng biên chế dự kiến kế hoạch bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức của địa phương
trước và sau Đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp huyện, để khẩn trương đăng ký số lượng,
vị trí việc làm cần tuyển, hình thức tuyển dụng (trừ các chỉ tiêu tuyên dụng giảng
viên tiếng Lào, cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện mà địa
phương, đơn vị đã đăng ký tại Công văn sổ 1183-CV/BTCTƯ ngày 09/5/2018 của
Ban Tổ chức Tỉnh ủy) và gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 20/3/2019 (theo
mẫu đính kèm) để tổng hợp trình Thường trực Tỉnh ủy xem xet, quyêt định./.
Nơi nhân:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c),
- Phòng Tổ chức - Cán bộ
- Lưu Văn thư.
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Vị trí việc làm cần tuyển

Số lượng biên chế

Hình thức tuyên dụng
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Người lập biểu

THỦ TRƯỞNG
(kỷ tên, đóng dấu)

