
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  118  /TB-UBND 

 

Phan Thiết, ngày  03  tháng 3 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Bổ sung chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng công chức phường, xã năm 2023 

 

Căn cứ Khoản 2 Mục II Kế hoạch tuyển dụng công chức phường, xã năm 

2023 ban hành kèm theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của  

UBND thành phố Phan Thiết và đề nghị của UBND xã Phong Nẫm tại Công văn số 

192/UBND ngày 03/3/2023; UBND thành phố Phan Thiết thông báo như sau: 

1. Bổ sung 01 chỉ tiêu tuyển dụng tại vị trí công chức Văn phòng - Thống kê  

thuộc UBND xã Phong Nẫm. (kèm theo Phụ lục bổ sung số 2) 

2. Giao Phòng Nội vụ thành phố tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

và Phí dự tuyển theo hướng dẫn tại Thông báo số 64/TB-UBND ngày 13/02/2023 

của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức 

phường, xã năm 2023.  

UBND thành phố Phan Thiết thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

và công dân được biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Chủ tịch UBND t/p; 

- Văn phòng HĐND và UBND t/p; 

- Phòng Nội vụ t/p; 

- Đài Truyền thanh Phan Thiết; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang Thông tin điện tử t/p; 

- Lưu: VT, NC (25). 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Long 
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