
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 97/TB-UBND 

 

    Văn Lãng, ngày 05 tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 

năm 2021 đối với thí sinh dự tuyển vào UBND huyện Văn Lãng 

 

Căn cứ Quyết định 671/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND về 

việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, người làm việc tại Hội có tính chất đặc thù năm 2021; Thông 

báo số 172/TB-UBND ngày 03/4/2021 của UBND tỉnh thông báo về việc tuyển 

dụng công chức năm 2021, 

Năm 2021, UBND huyện Văn Lãng được UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu 

tuyển dụng công chức: 01 chỉ tiêu (cụ thể theo biểu đính kèm văn bản này). 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo thời gian, địa điểm, công chức 

tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với thí sinh dự tuyển vào UBND huyện 

Văn Lãng và một số nội dung lưu ý như sau: 

1. Công chức được phân công tiếp nhận: 

Ông Hoàng Công Hưng, công chức Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng. 

Số điện thoại: Cơ quan: 0205 3880908; Di động: 0983 446 333. 

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 

05/5/2021 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

-  Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ, tầng 3, khu nhà 

A, trụ sở UBND huyện huyện Văn Lãng. 

3. Phiếu tiếp nhận đăng ký dự tuyển:  

Các thí sinh đăng ký dự tuyển có thể lấy Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm 

Thông báo số 172/TB-UBND) tại 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/ 

        Phiếu đăng ký dự tuyển kê khai ghi đầy đủ các thông tin về trình độ văn 

bằng, chứng chỉ; số hiệu văn bằng, chứng chỉ; ngày, tháng, năm cấp văn bằng, 

chứng chỉ; giá trị sử dụng và giá trị quy đổi của văn bằng chứng chỉ (nếu có), 

chính xác, rõ ràng; phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, dập nát; 

Ngoài việc kê khai như văn bằng, chứng chỉ chung, các chứng chỉ ngoại 

ngữ ghi trên phiếu đăng ký dự tuyển cần chứng minh được giá trị sử dụng theo 

quy định hoặc giá trị quy đổi về bậc, điểm số. 

http://www.langson.gov.vn/
http://sonv.langson.gov.vn/
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        Để phục vụ cho việc gửi, nhận các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển 

công chức năm 2021 giữa Hội đồng tuyển dụng với thí sinh, các thí sinh dự thi 

khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển cần thực hiện: 

       - Nộp ba (03) phong bì thư không dán tem có ghi rõ tên, địa chỉ người nhận. 

       - Nộp tiền tem (để quay tem cho 03 phong bì đối với các nội dung bắt buộc 

phải gửi bằng văn bản đến cho thí sinh): 15.000 đồng. 

   - Thu 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 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 thông báo 

trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/ 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo rộng rãi đến các thí sinh được 

biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (để báo cáo) 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN VĂN LÃNG NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày     tháng 4 năm 2021) 

Stt 

Cơ quan, tổ 

chức hành chính 

trực thuộc có 

nhu cầu tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc 

làm 

Mô tả những nội dung chính 

về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng 

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng 

Mã số 

ngạch 

công 

chức 

Yêu cầu về trình độ 

Ghi 

chú 

Chuyên môn Tin học Ngoại 

ngữ Trình 

độ 

Nhóm chuyên 

ngành đào tạo 

1 Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

Quản lý 

trồng 

trọt, bảo 

vệ thực 

vật 

- Xây dựng và triển khai các văn 

bản: Chương trình, kế hoạch, 

báo cáo, tờ trình, công văn, biểu 

thống kê tổng hợp phục vụ công 

tác quản lý trồng trọt; 

- Triển khai các mô hình sản 

xuất giống, mô hình đánh giá 

hiệu quả kinh tế các loại cây 

trồng, đánh giá hiệu quả kinh tế 

phương pháp sản xuất mới; 

- Thực hiện các chính sách hỗ 

trợ khuyến khích phát triển sản 

xuất nông nghiệp lĩnh vực trồng 

trọt 

1 01.003 Đại 

học 

Trồng trọt; Bảo 

vệ thực vật; 

Nông nghiệp; 

Nông học. 

ƯDCNTT 

CB 

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương 

 

Tổng số  1       

 Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu./. 
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