
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 100 /TB-UBND 

 

Tràng Định, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

    
 

THÔNG BÁO 

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 

tại UBND huyện Tràng Định 

 
 

 Thực hiện Thông báo số 317/TB-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 và Công văn số 

743/SNV-CCVC ngày 15/6/2020 của Sở Nội tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp nhận 

tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020.  

UBND huyện Tràng Định thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

công chức năm 2020 tại UBND huyện Tràng Định như sau: 

1. Công chức được phân công tiếp nhận:  

- Bà Hoàng Thị Phương, chuyên viên phòng Nội vụ huyện Tràng Định 

- Số điện thoại cơ quan: 02053.885.955 

- Số điện thoại di động: 0989.848.811 

2. Địa điểm, thời gian tiếp nhận: 

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tràng Định (Tầng III - Trụ sở làm việc 

liên cơ quan) Khu I, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 15/7/2020 

(trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

3. Phiếu đăng ký dự tuyển 

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ; 

- Các thí sinh dự tuyển có thể tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển trên các 

trang thông tin điện tử sau: 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh: http://www.langson.gov.vn/ 

+ Sở Nội vụ: http://sonv.langson.gov.vn/ 

+ UBND huyện Tràng Định: http://trangdinh.langson.gov.vn/ 

4. Để phục vụ cho việc gửi, nhận các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển 

công chức năm 2020 giữa Hội đồng tuyển dụng với thí sinh, Uỷ ban nhân dân 

huyện Tràng Định thông báo đến các thí sinh dự thi:  

- Nộp 03 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận (không dán tem). 
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- Tiền tem (để quay tem cho 03 phong bì đối với các nội dung bắt buộc 

phải gửi bằng văn bản đến cho thi sinh1): 15.000 đồng. 

- Tiền tin nhắn qua hệ thống SMS Brandname:   

+ Các thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ được thông báo 

đến thí sinh qua tin nhắn SMS (thí sinh có thể đăng ký hoặc không đăng ký nhận 

tin nhắn). 

+ Phí dịch vụ: 10.000 đồng. 

+ Đối với trường hợp thí sinh không đăng ký nhận tin nhắn qua dịch vụ 

tin nhắn SMS, thí sinh tự cập nhật, theo dõi thông tin của Hội đồng tuyển dụng 

công chức năm 2020 thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/ 

UBND huyện Tràng Định thông báo để thí sinh dự tuyển biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c). 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định; 

- Lưu: VT, PNV(02). 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 

 

                                           
1 Thông báo kết quả thi tuyển (điểm thi, điểm phúc khảo), thông báo công nhận trúng tuyển. 
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