
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 125/TB-UBND Văn Lãng, ngày 07 tháng 5 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận  

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 

 

Ngày 06/4/2020, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng đã ban hành Thông báo 

số 111/TB-UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng về 

việc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020. 

Do quá trình soạn thảo và đăng tải, tại mục 1, phần VII, Thông báo số 

111/TB-UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng có sự 

chưa thống nhất về thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (Bản đã ký đính 

kèm ghi: “Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức bắt đầu Từ ngày 

06/4/2020 đến hết 17 giờ 00 ngày 06/5/2020”; Bản mềm đính kèm ghi: “Tiếp 

nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức bắt đầu Từ ngày 09/4/2020 đến hết 17 

giờ 00 ngày 09/5/2020” 

Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo điều chỉnh thời gian 

tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 đến hết 17 giờ 00 ngày 

09/5/2020. 

Các nội dung khác tại Thông báo số 111/TB-UBND ngày 06/4/2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng về việc thông báo tuyển dụng viên chức năm 

2020 không thay đổi. 

Nơi nhận:       
 - Sở Nội vụ;  

 - TT Huyện uỷ; 

 - TT HĐND huyện; 

 - CT, PCT UBND huyện; 

 - VP HĐND&UBND huyện; 

 - Phòng Nội vụ (2b);                                                           

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo;                           

 - Trung tâm VH, TT và TT huyện; 

 - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; 

 - Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp;  

 - Trung tâm GDNN-GDTX; 

 - Trang TTĐT huyện;                                                                                                                                                    
 - Lưu: VT.  

 

 KT. CHỦ TỊCH  
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