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Lai Châu, ngày       tháng       năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển; danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển  

viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh  

và sinh viên cử tuyển ngành Y tế năm 2020 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 719/KH-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn tỉnh và sinh viên cử tuyển ngành Y tế năm 2020; 

Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và sinh viên cử tuyển ngành Y tế 

năm 2020, 

Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu thông báo kết quả xét tuyển; danh sách dự kiến 

người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập trên địa bàn tỉnh và sinh viên cử tuyển ngành Y tế năm 2020 trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh (http://laichau.gov.vn); trang thông tin điện tử của Sở 

Nội vụ (http://sonv.laichau.gov.vn) và niêm yết tại Trung tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

(Có danh sách kèm theo) 

Sở Nội vụ thông báo để các thí sinh dự tuyển biết./. 

Nơi nhận: 
- Các thí sính dự tuyển; 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ; 

- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Lai 

Châu; 

- Lưu: VT, TCBC, TĐV. 

 

 
 

 

 

       GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

       

      Vừ A Tiến 
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