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Mường Lay, ngày 02 tháng 3 năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi  

tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã Mường Lay 

  
 

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của UBND thị xã 

Mường Lay về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn 

vị thuộc UBND thị xã Mường Lay (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng);  

Căn cứ kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển công chức ngày 

01/3/2023 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký tuyển dụng công chức các cơ quan, 

đơn vị thuộc UBND thị xã Mường Lay.  

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND thị xã Mường Lay như sau: 

(Có danh sách gửi kèm theo) 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi vòng 1 kỳ thi 

tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã Mường Lay được 

đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử thị xã Mường Lay (theo địa chỉ: 

http://muonglay.dienbien.gov.vn) và niêm yết công khai tại Bộ phận 1 cửa thị xã 

Mường Lay. 

Nhận được Thông báo này, yêu cầu thí sinh dự tuyển có mặt và tham gia 

thi tuyển theo quy định./.   
  

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Thành viên HĐTD; 

- Trưởng ban Giám sát HĐTD; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Trang Thông tin điện tử thị xã (để T/báo); 

- Bộ phận 1 cửa thị xã (để niêm yết); 

- Lưu: VT, CVNC, NV. 
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