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THÔNG BÁO 

Hết chỉ tiêu tuyển dụng chức danh công chức Địa chính, nông nghiệp, xây 

dựng và môi trường tại UBND các xã Bắc Xa, Kiên Mộc và Lâm Ca 

  

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ 

về công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ văn bản số 6732/BNV-CTTN ngày 30/12/2021 của Bộ Nội vụ về 

việc thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ báo cáo số 64/BC-HĐKTSH  ngày  21/01/2022 của Hội đồng kiểm 

tra sát hạch về kết quả kiểm tra sát hạch đối với Đội viên đề án 500 được đề nghị 

tiếp nhận không qua thi tuyển công chức cấp xã năm 2021; 

Để thực hiện các quy trình tiếp theo của công tác tuyển dụng công chức 

cấp xã năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện thông báo một số nội dung, cụ thể 

như sau: 

 1. Hết chỉ tiêu tuyển dụng đối với  các chức danh công chức sau 

 - Chức danh Địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường tại 

UBND xã Bắc Xa (nhu cầu được phê duyệt tại Quyết định số 396/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2021). 

- Chức danh Địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường tại 

UBND xã Kiên Mộc (nhu cầu được phê duyệt tại Quyết định số 2560/QĐ-

UBND ngày 23/7/2021). 

- Chức danh Địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường tại 

UBND xã Lâm Ca (nhu cầu được phê duyệt tại Quyết định số 396/QĐ-UBND 

ngày 03/02/2021). 
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Do vị trí đăng ký dự tuyển trên đã có 03 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển 

đối với Đội viên Đề án 500 được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công 

chức cấp xã năm 2021; 

2. Chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển công chức cấp xã 

 * Đối với các thí sinh đã đăng ký dự tuyển chức danh Địa chính, nông 

nghiệp, xây dựng và môi trường tại UBND xã Bắc Xa, xã Lâm Ca: 

Các thí sinh đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển đối với chức danh Địa chính, 

nông nghiệp, xây dựng và môi trường có trình độ Đại học Quản lý Đất đai nếu 

có nhu cầu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển 

nguyện vọng đăng ký dự tuyển tại UBND xã Bính Xá. 

(Có mẫu đơn chuyển nguyện vọng và danh sách thí sinh kèm theo thông 

báo này) 

* Đối với thí sinh đã đăng ký dự tuyển chức danh Địa chính, nông 

nghiệp, xây dựng và môi trường tại UBND xã Kiên Mộc: 

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển tại UBND xã Kiên Mộc có trình độ Đại 

học Khoa học môi trường đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do vị trí tuyển dụng không 

có chuyên ngành phù hợp. 

 3. Thời gian nộp đơn đăng ký chuyển nguyện vọng: Từ ngày 25/01/2022 

đến hết ngày 27/01/2022 (trong giờ hành chính). Quá thời hạn trên thí sinh 

không nộp đơn đăng ký chuyển nguyện vọng dự tuyển công chức cấp xã coi như 

không có nhu cầu tham gia dự tuyển. 

 4. Địa điểm nộp đơn chuyển nguyện vọng: Phòng Nội vụ huyện Đình 

Lập, địa chỉ: khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Điện 

thoại: 0205 3507507. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo để thí sinh được biết và thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (02b); 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Trung tâm VH, TT và TT (thông báo); 

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh trên; 

- Lưu: VT, HSTD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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