
 

UBND HUYỆN VĂN LÃNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 545/TB-HĐTD Văn Lãng, ngày 15 tháng 8  năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Hoãn thi tuyển môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2),  

kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 
 

 

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 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. Ngày 06/8/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức đã có Thông 

báo số 511/TB-HĐTD về kết quả thi vòng 1, triệu tập thí sinh thi vòng 2 kỳ thi 

tuyển viên chức năm 2021.  

 Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa 

bàn huyện Văn Lãng, thực hiện Công văn số 2273/UBND-VP ngày 12/8/2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg 

để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 huyện thông báo: hoãn thi 

tuyển môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức năm 

2021 vào ngày 20/8/2021, thời gian thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) 

sẽ có thông báo sau. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến cơ quan, đơn vị, các thí sinh được 

biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận:       
 - Sở Nội vụ;  

 - TT Huyện uỷ; 

 - TT HĐND huyện; 

 - CT, PCT UBND huyện; 

 - Công an huyện; 

 - Thành viên Hội đồng tuyền dụng; 

 - Ban Giám sát; 

 - Thí sinh dự tuyển; 

 - Trang TTĐT huyện;                                                                                                                                                    
 - Lưu: VT, HSTD.  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Bế Thị Vẫn 
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