
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

Số:          /TB-UBND                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hữu Lũng, ngày    tháng 01 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Thu hồi, hủy bỏ thông báo số 267/TB-UBND ngày 29/12/2020  

của UBND huyện về việc thông báo Tiếp nhận  

 vào làm công chức cấp huyện 
 

Thực hiện Nghị định số 138/2010/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định 

về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. UBND huyện Hữu Lũng 

Thông báo như sau: 

Thu hồi, hủy bỏ Thông báo số 267/TB-UBND ngày 29/12/2020 của 

UBND huyện về việc tiếp nhận và làm công chức.  

Lý do: Ngày 31/12/2020 Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản số 

1724/UBND-THNC về việc nâng cao hiệu quả tiếp nhận vào làm công chức. 

Theo đó việc tiếp nhận vào làm công chức của các sở, ban ngành, UBND huyện, 

thành phố là do Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng kiểm 

tra sát hạch. Do đó việc tổ chức tiếp nhận và làm công chức cấp huyện không 

thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Khi nào có văn bản mới của cấp có thẩm 

quyền về việc hướng dẫn tiếp nhận vào làm công chức, UBND huyện sẽ thông 

báo sau. 

UBND huyện Hữu Lũng Thông báo cho các đơn vị có nhu cầu tiếp nhận 

vào làm công chức được biết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn: Văn phòng HĐND 

& UBND; VH&TT, Nội vụ, Tư pháp, Thanh 

tra, TN&MT, GD&ĐT, KT&HT. 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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