
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   609  /TB-UBND Chi Lăng, ngày  19   tháng 10  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 

 tại Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng 

 

 

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

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; 
 

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 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 2020; 
 

Căn cứ Công văn số 975/SNV-CCVC ngày 13/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc rà soát, đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức, viên 

chức năm 2020. 

Căn cứ Thông báo số 588/TB-UBND ngày 08/10/2020 của UBND huyện 

Chi Lăng về chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020; 

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

đăng ký tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 tại Ủy ban nhân dân huyện Chi 

Lăng tính đến ngày 16/10/2020, như sau: 

- Số phiếu đăng ký tuyển dụng bổ sung viên chức đã tiếp nhận: 09 phiếu. 

+ Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.12: 01 phiếu. 

+ Vị trí giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.08: 07 phiếu. 

+ Vị trí giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.03.08: 01 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, HSTDVC(x). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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