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Số: 178/TB-UBND 

 

              Văn Lãng, ngày 25 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm, phân công công chức tiếp nhận  

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021  

 

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021;  

Thực hiện Thông báo số 174/TB-UBND ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Văn Lãng về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 

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

công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 như sau: 

1. Công chức được phân công tiếp nhận: 

Ông Bá Đình Trường, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng. 

Số điện thoại: Cơ quan: 0205 3880908; Di động: 0342 986 263. 

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

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 25/5/2021 đến hết ngày 

25/6/2021 (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 lấy Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01, 

tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ); Phiếu đăng 

ký dự tuyển đính kèm văn bản này 

        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. 

        Để phục vụ cho việc gửi, nhận các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển viên 

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 có dán tem có ghi rõ tên, địa chỉ người nhận. 
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       - 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 huyện Văn Lãng tại địa chỉ 

http://www.vanlang.langson.gov.vn/ 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo đến các thí sinh được biết và 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Minh 
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