
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:   444 /TB-UBND Chi Lăng, ngày  03  tháng 8  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 

tại Ủy ban nhân nhân dân huyện Chi Lăng 

 

 

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn 

vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020; 

Căn cứ Thông báo số 317/TB-UBND ngày 12/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2020; Thông báo số 

370/TB-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kéo 

dài thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 tại Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng tính 

đến ngày 31/7/2020, như sau: 

- Cơ quan hành chính có nhu cầu tuyển dụng: Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Chi Lăng. 

-  Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông; Quản 

lý đô thị; Giao thông vận tải; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng; Kiến trúc. 

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ đại học. 

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phụ trách Quản lý giao thông vận tải 

hoặc Chuyên viên phụ trách Quản lý xây dựng. 

- Số phiếu đăng ký dự tuyển đã tiếp nhận: 05 phiếu. 

(Có danh sách kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo để các cá nhân, cơ quan, đơn 

vị liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện (đăng tải 

trên cổng TTĐT huyện); 

- Phòng Nội vụ (Niêm yết); 

- Lưu: VT, PNV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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