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THÔNG BÁO  

Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022 

----- 
 

Thực hiện Quyết định số 776-QĐ/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thƣờng vụ 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức các 

cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Lạng Sơn năm 

2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thƣờng vụ 

Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Thực hiện Thông báo số 60-TB/BTCTU, ngày 30/3/2022 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Căn cứ Quy định số 17-QĐ/HU, ngày 07/4/2020 của Ban Thƣờng vụ Huyện 

ủy Chi Lăng về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiêṃ, giới thiêụ cán bô ̣ƣ́ng cƣ̉; 

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

kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Huyện ủy Chi Lăng thông 

báo địa điểm, thời gian, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và các nội dung liên 

quan đến tuyển dụng, cụ thể nhƣ sau: 

1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển vào các cơ quan 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Chi Lăng: 

Ngƣời dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tổ chức Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn (không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện, fax, email…) 

2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 30/3/2022 đến hết 

ngày 29/4/2022 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). 

3. Công chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Ông Nông Khánh Hƣng, 

Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Chi Lăng, số điện thoại bàn: 02053.821.074 

hoặc 0977.730.385. 

4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu (có nhu cầu cụ thể kèm theo) 

5. Hồ sơ tuyển dụng: Theo mẫu do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát hành. 

6. Các nội dung khác: Thực hiện theo Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 

28/3/2022 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn; Thông báo số 60-TB/BTCTU, 

ngày 30/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn. 

Ban Thƣờng vụ Huyện ủy Chi Lăng thông báo giao Ban Tổ chức thực hiện, 

Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn niêm yết công khai thông báo này 

và Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn 
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và Thông báo số 60-TB/BTCTU, ngày 30/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng 

Sơn về tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm 2022 để các cá nhân có nhu cầu 

đăng ký dự tuyển đƣợc biết. 

(Gửi kèm theo Thông báo này Kế hoạch số 56-KH/TU, ngày 28/3/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn; Thông báo số 60-TB/BTCTU, ngày 30/3/2022 

của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn). 
 

Nơi nhận:  
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (BC), 

- Thƣờng trực Huyện uỷ, 

- Ban Tổ chức Huyện uỷ, 

- Văn phòng Huyện ủy, 

- Đảng ủy các xã, thị trấn, 

- Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng, 

- Lƣu VT+BTC 02 bản. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƢ THƢỜNG TRỰC 

Đã ký 

 

Long Văn Nhân 
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