
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-UBND Văn Quan, ngày       tháng    năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển dụng bổ sung viên chức  

năm 2020 tại Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan 

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; 

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Lạng 

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

Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán 

bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Công văn số 975/SNV-CCVC ngày 13/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc rà soát, đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức 

năm 2020. 

Thực hiện Thông báo số 02/TB-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký 

tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020, tính đến hết ngày 27/01/2021, như sau: 

1. Số phiếu đăng ký tuyển dụng bổ sung viên chức đã tiếp nhận: 01 phiếu. 

2. Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non. 

3. Chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu.  

(Có danh sách kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo để các cá nhân, cơ quan, đơn vị 

liên quan được biết./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND; 

- Trang Thông tin điện tử huyện;  

- Phòng Nội vụ (niêm yết); 

- Lưu: VT, HSTD. 

CHỦ TỊCH 

 
 

Lương Mai Tú 

 

19 02 02


