
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 614/TB-UBND Văn Lãng, ngày 06 tháng 11 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng viên chức bổ sung các vị trí việc làm còn thiếu năm 2020 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực 

hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số 975/SNV-CCVC, ngày 13/8/2020 của Sở Nội vụ về việc rà 

soát, đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung 

các vị trí việc làm còn thiếu năm 2020 như sau: 

1. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

Tổng số 03 chỉ tiêu, trong đó: 

Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 03 chỉ tiêu (cấp Tiểu học:02 chỉ tiêu (Giáo 

viên Tin);cấp Mầm non:01 chỉ tiêu) 

(Vị trí việc làm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cụ thể theo biểu đính kèm) 

2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Người đăng ký dự tuyển bổ sung các vị trí việc làm còn thiếu (sau đây gọi 

là thí sinh), phải có kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

huyện Văn Lãng năm 2020, đạt từ 50 điểm trở lên không trúng tuyển tại vị trí đã 

đăng ký tuyển dụng, có trình độ chuyên môn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về 

văn bằng, chứng chỉ ở các vị trí việc làm tuyển dụng.  

3. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 
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Người đăng ký dự tuyển bổ sung các vị trí việc làm còn thiếu kê khai, hoàn 

thiện phiếu đăng ký dự tuyển (lần 2 theo mẫu đính kèm) trong đó được đăng ký 

tối đa 02 nguyện vọng (nguyện vọng 01, nguyện vọng 02) phù hợp với những vị 

trí việc làm chưa tuyển dụng được để Hội đồng tuyển dụng xem xét, tuyển dụng 

bổ sung. 

4. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN. 

Trên cơ sở phiếu đăng ký dự tuyển (lần 2) của thí sinh, căn cứ kết quả thi 

tuyển, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND huyện quyết định công 

nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có trình độ, 

văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển và có kết quả điểm thi 

vòng 2 cộng điểm ưu tiên lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng 

đối với những vị trí việc làm chưa tuyển dụng được. 

Trường hợp ở chỉ tiêu cuối cùng tại vị trí việc làm cần tuyển có từ 02 người 

trở lên có kết quả điểm thi tuyển bằng nhau thì Chủ tịch UBND huyện quyết 

định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 2, Điều 10, Nghị định 

29/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9, Điều 2, Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP. 

5. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN  

5.1. Thời gian: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức bắt đầu Từ 

ngày 06/11/2020 đến hết 17 giờ 00 ngày 20/11/2020 (trong giờ hành chính, 

ngày làm việc). 

5.2. Hình thức, địa chỉ tiếp nhận: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 

Phiếu dự tuyển trực tiếp tại Phòng Nội vụ, Tầng III – Khu nhà A - Trụ sở 

UBND huyện. Số điện thoại 02053 880 908.  

Nhu cầu tuyển dụng và Thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung các vị trí 

việc làm còn thiếu năm 2020 được thông báo công khai trên Đài phát thanh của 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Văn Lãng và được niêm 

yết tại trụ Sở UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; đăng tải trên 

trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://vanlang.langson.gov.vn/ 

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 VHTT và TT huyện;                         

 - Trang TTĐT huyện;                                                                                                                                                    
 - Lưu: VT.  

 

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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