
UBND HUYỆN VĂN LÃNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2021 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 372/TB-HĐTD Văn Lãng, ngày 16 tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1  

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, 

xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp đối với viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều 

kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Văn Lãng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp năm 2021; 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 thông báo danh sách 

và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 như sau: 

 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 gồm có 121 

người. 

(Có danh sách thí sinh kèm theo) 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo để thí sinh biết, thực hiện./. 

 
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; 

- Trang TTĐT huyện;                                                                                                                                                    
 - Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bế Thị Vẫn 
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