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         UBND HUYỆN VĂN QUAN 

         HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG    

  VIÊN CHỨC 

 

                72 /TB-HĐTDVC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Văn Quan,  ngày 21  tháng 8 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

 V    ệc  ạ  d n   h      n    n chức nă  2018 
 

           Căn cứ Quyết định s  2816/QĐ-UBND, ngày 02/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Văn Quan, về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018; 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Văn Quan đã ban hành Thông báo s  

66/TB-HĐTDVC ngày 15/8/2018, về triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2018 

huyện Văn Quan vào ngày 25/8/2018.  

Thực hiện theo Văn bản chỉ đạo S  841/ NV-CCVC ngày 21/8/2018 của  ở Nội 

vụ tỉnh Lạng  ơn về việc tạm dừng tổ chức thi tuyển viên chức năm 2018 .  

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Văn Quan thông báo  Tạ  d n   h      n 

   n chức  ạ  Thôn  báo 66/TB-HĐTDVC n à  15/8/2018, đến khi có các văn bản chỉ 

đạo của  ở Nội vụ tỉnh Lạng  ơn, về việc tiếp tục thực hiện tổ chức thi tuyển, Hội đồng 

tuyển dụng viên chức huyện Văn Quan sẽ có thông báo cụ thể về thời gian thi tuyển viên 

chức năm 2018. 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Văn Quan thông báo để các thí sinh, các cơ 

quan liên quan biết và thực hiện.  

Văn bản này đ  c thông báo công khai trên Trang Thông tin điện t  của huyện và 

niêm yết tại  h ng Nội vụ huyện Văn Quan ./. 

  

Nơi nhận:                                                               
-  ở Nội vụ;                                                                        
- TT. HU; TT. HĐND  huyện;                                                                    

- CT;  CT UBND huyện; 

- Thành viên HĐTD; 
- Các đơn vị liên quan; 

- Các thí sinh đủ điều kiện dự thi; 

- Trang thông tin điện t  huyện; 

- L u  VT. 

         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
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CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

N   ễn Đình Đạ  

 


