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THÔNG BÁO 
Về việc bổ sung xác nhận ngành đào tạo, chuyên ngành đào tạo phù hợp 

 với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng  
 

 

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện 
Chi Lăng về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019;  

Căn cứ Công văn số 931/SNV-CCVC ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Sở 
Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng viên chức; 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng năm 2019 thông báo đến các thí sinh 
đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019, vị trí việc làm Giáo viên Trung học cơ sở 
hạng III, trình độ cao đẳng, nhóm chuyên ngành đào tạo Sư phạm Toán - Lý, cụ 
thể như sau: 

Đề nghị các thí sinh tiến hành tự rà soát về chuyên ngành đào tạo ghi trên 
bằng và bảng điểm. Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp và bảng điểm không 
thống nhất về chuyên ngành đào tạo (bằng tốt nghiệp ghi ngành đào tạo “Sư 
phạm Toán học”, bảng điểm ghi chuyên ngành đào tạo “Sư phạm Toán - Lý”). 
Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng đề nghị các thí sinh liên hệ với cơ sở đào tạo 
có ý kiến bằng văn bản về chuyên ngành đào tạo ghi trên bằng và bảng điểm để 
có cơ sở xem xét, thẩm định điều kiện đăng ký dự thi của thí sinh. 

(Có danh sách thí sinh kèm theo) 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc (kể từ ngày 12/9/2019 đến 17 giờ ngày 
16/9/2019), thí sinh không bổ sung được giấy xác nhận của cơ sở đào tạo, không có 
cơ sở để Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xem xét, thẩm định, quyết định phê 
duyệt và công bố danh sách người đủ điều kiện dự tuyển. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo để các thí sinh thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thí sinh có tên trong danh sách; 
- Lưu: VT, PNV. 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

Đinh Hữu Học 
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