
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /SLĐTBXH-VP    Quảng Bình, ngày        tháng  9  năm 2019 
 

V/v thông báo xét tuyển viên chức  

sự nghiệp năm 2019 

 

 

  Kính gửi: 

    - Báo Quảng Bình; 

    - Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 1327 /KH-SLĐTBXH ngày 18/9/2019  của Sở Lao 

động – Thương binh và xã hội về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 tại các 

đơn vị trực thuộc Sở. 

 Để thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về đối tượng 

và các điều kiện tham gia dự xét tuyển viên chức sự nghiệp theo quy định, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đề nghị Báo Quảng Bình, Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh Quảng Bình phối hợp đăng tải, thông báo công khai về xét tuyển viên chức ở 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (có Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

năm 2019  kèm theo). 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý đơn vị quan tâm, tạo 

điều kiện phối hợp thực hiện./.  

      

Nơi nhận:                                                             GIÁM ĐỐC 
- Như gửi; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT Chăm sóc và PHCN cho NTT; 

- TT Dịch vụ việc làm; 

- Cơ sở Cai nghiện ma túy; 

- TT Điều dưỡng LPNCC; 

- Trang TTĐT Sở LĐ-TBXH;                                           Nguyễn Trƣờng Sơn 

- Lưu:VT; VP. 

  

                                                                              



  THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2019 

     (Kèm theo Công văn số             /SLĐTBXH-VP ngày      / 9  /2019  

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, Thông báo về việc 

tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau: 

1. Số lƣợng viên chức cần xét tuyển: 22 (Hai mươi hai) chỉ tiêu, trong đó: 

- Trung tâm Chăm sóc và PHCN cho người tâm thần: 13 chỉ tiêu;  

- Cơ sở Cai nghiện ma túy: 07 chỉ tiêu; 

- Trung tâm Dịch vụ việc làm: 01 chỉ tiêu; 

- Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công: 01 chỉ tiêu. 

2. Đối tƣợng, điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí việc làm và Phiếu đăng ký dự 

tuyển, các nội dung khác… 

Xem nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 1327/KH-SLĐTBXH ngày                

18/9/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp năm 2019, được niêm yết công khai tại  trụ sở  làm việc Sở Lao động – 

TBXH và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Quảng Bình (www.sldtbxh.quangbinh.gov.vn). 

 3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

 - Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 25/9/2019 đến ngày 24/10/2019; buổi 

sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 trong các ngày làm việc. 

 - Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Quảng Bình, (địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Phú, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). 

 Mọi chi tiết xin liên hệ:  Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, phường Đồng Phú, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Điện thoại: 0232.824918 hoặc 0232.3822393./. 
           

        GIÁM ĐỐC 

      

 

 

 

           Nguyễn Trƣờng Sơn 

 

 

http://www.sldtbxh.quangbinh.gov.vn/
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