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THÔNG BÁO

Tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021
(Tính đến ngày 20/4/2021)
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ từ sinh viên xuất sắc, nhà
khoa học trẻ;
Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ
Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số đã
tốt nghiệp ra trường;
Thực hiện Thông báo số 172/TB-UBND ngày 03/4/2021 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 và Công văn số
369/SNV-CCVC ngày 06/4/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp
nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021.
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH THÔNG BÁO:
Tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 của
Huyện Tràng Định tính đến ngày 20/4/2021 có tổng số là: 04 phiếu, trong đó:
1. Thanh tra huyện: VTVL Thanh tra: 01 phiếu;
2. Phòng Nội vụ: VTVL Quản lý Thi đua – Khen thưởng: 01 phiếu;
3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: VTVL Quản lý đất đai: 01 phiếu;
4. Phòng Văn hóa và Thông tin: VTVL Quản lý Thông tin – Truyền
thông: 01 phiếu.
(Có biểu tổng hợp danh sách kèm theo)
Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo đến các thí sinh có nhu cầu
dự tuyển công chức năm 2021 được biết./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định;
- Lưu: VT, NV.
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