ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN LÃNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 231/TB-UBND

Văn Lãng, ngày 03 tháng 8 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Tạm dừng thi tuyển viên chức
sự nghiệp năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng đã ban hành Quyết định số 1585/QĐUBND, ngày 28/7/2020 về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm
2020 huyện Văn Lãng và Thông báo số 215/TB-UBND ngày 28/7/2020 về thời
gian thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020, vào ngày
06/8/2020.
Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh,
thành phố trong cả nước; nhằm tăng cường các biện pháp cấp bách để ngăn chặn
sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo tạm dừng việc tổ chức thi
tuyển cho đến khi có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm thi.
Yêu cầu Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 triển khai
một số nhiệm vụ như sau:
Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế vệ sinh môi trường tại địa điểm
thi như: thiết bị đo thân nhiệt; trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay ngoài
phòng thi, xà phòng rửa tay tại vòi nước sạch, chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho
thành viên Hội đồng và các Ban của hội đồng cùng thí sinh dự thi theo từng buổi
thi. Phối hợp với cơ quan y tế thực hiện phun thuốc khử khuẩn….
Yêu cầu thí sinh dự thi khai báo theo mẫu (kèm theo Thông báo này).
Mẫu khai báo gửi qua đường bưu điện đến Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng, khu
3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo để các cơ quan, đơn vị và
các thí sinh được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, HSTD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đường Thị Xuyến

MẪU KHAI BÁO
1. Họ và tên: ………………………………………………………
2. Ngày tháng năm sinh: ………………………………………….
3. Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………
4. Khai báo kể từ ngày 01/7/2020 đến nay:
- Có đi học tập, thăm quan, du lịch qua vùng có dịch không (Đà Nẵng,
Quảng Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Buôn
Ma Thuật): ………………
- Tại địa phương và nơi làm việc có được tiếp xúc gần với người dương
tính với SARS-CoV2 không: ……………….
- Tại địa phương và nơi làm việc có được tiếp xúc gần với người đang cách
ly tại nơi cư trú không: ……………….
Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp./.
…………….., ngày tháng … năm 2020
NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

