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Kính gửi: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. 

 

  Ngày 22/8/2018, Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập đã có Công văn số 

727/UBND-NV đề nghị Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn giúp xây dựng bộ 

đề thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 với tổng cộng 460 đề thi Kiến thức 

chung, thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành và thi môn điều kiện. 

 Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập đã giao phòng chuyên môn 

làm việc cụ thể với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Sau khi xem xét, do 

nguồn kinh phí xây dựng bộ đề thi tuyển viên chức sự nghiệp lớn trong khi nguồn 

ngân sách của huyện còn hạn hẹp, do đó Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập không 

thể cân đối bố trí được nguồn kinh phí để chi trả kinh phí xây dựng bộ đề thi tuyển 

viên chức sự nghiệp năm 2018. Vậy, Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập không có 

nhu cầu đăng ký xây dựng bộ đề thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018.  

Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập kính mong Trường Cao đẳng Sư phạm 

Lạng Sơn hết sức thông cảm./. 

                                                                                

                                 

 
Nơi nhận:                                                                   
- Như trên;                                                                                 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ; 
- Lưu: VT. 
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