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THÔNG BÁO   

Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển  

kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020  

 
 

Căn cứ Thông báo số 370/TB-UBND ngày 16/7/2020  của UBND tỉnh về 

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

Do thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến 

mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có tiến độ đào tạo của các trường đại học phải lùi 

thời gian thi (bảo vệ) tốt nghiệp đối với các sinh viên năm cuối. Để tạo điều kiện 

cho các sinh viên tốt nghiệp năm 2020 có cơ hội tham gia dự thi tuyển công chức 

đồng thời tăng tỷ lệ cạnh tranh tại các vị trí tuyển dụng với mục đích tuyển dụng 

được nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh.  

 Để tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo quy định ngày 

15/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 300/TB-UBND 

thông báo về địa điểm, thời gian, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển 

dụng công chức năm 2020.  

Ủy ban nhân dân huyện thông báo việc điều chỉnh kéo dài thời gian tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Ủy ban nhân 

dân huyện đối với 04 chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển 

dụng, như sau: 

1. Kéo dài thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

Từ nay đến hết ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

2. Địa điểm và công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

a) Địa điểm tiếp nhận 

Tại Phòng Nội vụ, tầng 2, trụ sở HĐND và UBND huyện Đình Lập, khu 4, thị 

trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Công chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

Bà Vi Thị Khánh Tuyết, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Đình Lập. 

Điện thoại liên hệ: 02053.846.910 hoặc 0387.212.638. 

Các nội dung liên quan khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 300/TB-

UBND nagỳ 15/6/2020 của UBND huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo rộng rãi đến các cá nhân, cơ 

quan, tổ chức có liên quan được biết./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, 

 đơn vị sự nghiệp trực thuộc;     (iOffice) 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

  KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

   Vi Văn Đông 
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