
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  120/TB-UBND Chi Lăng, ngày 06 tháng 4  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về thời gian, địa điểm, công chức tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 

 

 

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 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 2021; 

Căn cứ 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; 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định và thuận tiện trong việc tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng 

thông báo thời gian, địa điểm, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công 

chức năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Thời gian tiếp 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 tiếp nhận phiếu: Tại Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng (tầng 4, 

trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng). 

3. Công chức tiếp nhận phiếu: Bà Hoàng Thị Lương, Công chức phòng 

Nội vụ huyện Chi Lăng. Số điện thoại: 02053.820.238. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo để các thí sinh dự tuyển biết 

và thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện (đăng tải 

trên cổng TTĐT huyện); 

- Lưu: VT, PNV (HTL). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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