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THÔNG BÁO
V/v triệu tập viên chức đủ điều kiện tham dự xét tiếp nhận
───────────────────

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12/01/2019 của Uỷ ban nhân
dân Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Xét nhu cầu của viên chức trong và ngoài tỉnh đề nghị chuyển về công tác tại
các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) năm 2021.
Hội đồng xét chuyển công tác năm 2021 Sở GDĐT triệu tập tất cả viên chức
đủ điều kiện tham dự họp xét tiếp nhận như sau:
- Thời gian: các viên chức có mặt vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6
năm 2021 (thứ Ba), cụ thể các môn thực hiện theo lịch đính kèm.
- Địa điểm: tại Phòng họp số 2 Sở GDĐT Đồng Tháp.
- Nội dung: trao đổi các nội dung có liên quan về chuyển công tác và họp xét
tiếp nhận năm 2021.
(Đính kèm danh sách 75 viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2021,
được niêm yết trên Cổng Thông tin điện tử tại địa chỉ: www.dongthap.edu.vn)
Trường hợp viên chức đã nộp hồ sơ chuyển công tác không dự họp được phải
có giấy uỷ quyền cho người thân dự thay, giấy uỷ quyền được xác nhận của chính
quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Nếu không đến dự thì mọi thắc
mắc về sau Sở GDĐT sẽ không giải quyết.
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT Đồng Tháp, số 6
đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; số điện
thoại 02773852012./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Cổng TTĐT Sở GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở (để
thông báo viên chức dự họp);
- Các Phòng GDĐT (để thông
báo viên chức dự họp);
- Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Sở có nhu cầu tiếp nhận
(thay Thư mời và dự họp trực
tuyến tại điểm cầu đơn vị);
- Lưu: VT,TCCB,B,3b.
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