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THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính
tỉnh Quảng Nam năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh
về việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020; theo
chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã tiến hành thành lập Tổ thu nhận
hồ sơ và triển khai thu nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển từ ngày
17/3/2020 (thời gian thu nhận hồ sơ đã được thực hiện 14 ngày rưỡi).
Ngày 27/3/2020, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 15/CT-TTg về quyết
liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID – 19; ngày 26/3/2020,
Tỉnh ủy Quảng Nam có Công căn số 2700-CV/TU về việc tăng cường phòng
chống dịch bệnh COVID - 19 trong thời gian cao điểm.
Ngày 27/3/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số
861/QĐ/UBND về việc tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam để phòng, chống dịch bệnh COVID – 19.
Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực
hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Để thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID – 19 trong đợt
cao điểm theo các văn bản chỉ đạo của các cấp như đã nêu trên, Sở Nội vụ thông
báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ dự tuyển công chức hành chính tỉnh năm
2020 từ 14h00 ngày 31/3/2020 cho đến khi có thông báo. Thời gian còn lại được
thu nhận hồ sơ trong thời gian tới là 15 ngày rưỡi (kể từ ngày có Thông báo của
Sở Nội vụ); thời gian chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức
hành chính năm 2020 Sở Nội vụ sẽ thông báo sau.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam kính thông báo để các đơn vị, địa phương, cá
nhân được biết, thực hiện.
Trân trọng./.
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