
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND Hữu Lũng, ngày      tháng 4  năm 2021 

THÔNG BÁO   

Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức 

năm 2021 tại Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng 
 

 

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc 

thù năm 2021; Thông báo số 172/TB-UBND ngày 03/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2021. 

Năm 2021, UBND huyện Hữu Lũng được UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu 

tuyển dụng công chức: 03 chỉ tiêu (cụ thể theo biểu chi tiết đính kèm văn bản 

này). 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021, UBND huyện thông báo thời gian, địa 

điểm, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và một số nội dung lưu ý như 

sau: 

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

Từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 05/5/2021 (trong giờ hành chính, ngày 

làm việc). 

2. Địa điểm và công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

Địa điểm tiếp nhận: Tại phòng Nội vụ (tầng 3), trụ sở UBND huyện Hữu 

Lũng, số 03 đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn. 

3. Một số lưu ý: 

a) Thông tin Phiếu đăng ký dự tuyển: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.  

- Nhu cầu tuyển dụng và Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 được 

đăng tải đồng thời trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh: http://www.langson.gov.vn/  

- Sở Nội vụ: http://sonv.langson.gov.vn/  

b) Các thủ tục kèm theo khi nộp phiếu dự tuyển  

http://www.langson.gov.vn/
http://www.langson.gov.vn/nv
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- Người dự tuyển nộp 03 phong bì, 03 tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ của 

người nhận (không dán tem). 

UBND huyện thông báo rộng rãi đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên 

quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tich, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

- UBND các xã, thi trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, TT và TT; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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