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THÔNG BÁO 

Về việc thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp  

trực thuộc UBND thành phố năm 2020  
 

 

Thực hiện Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 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. Ngày 30/3/2020 Ủy ban nhân dân 

thành phố Lạng Sơn đã ban hành Thông báo số 430/TB-UBND về tuyển dụng 

viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn 

năm 2020. Tại thông báo, quy định hình thức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí 

sinh: “Thí sinh nộp Phiếu dự tuyển trực tiếp tại phòng Nội vụ, tầng 3, trụ sở 

UBND thành phố Lạng Sơn, số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn hoặc theo dịch vụ bưu chính”. 

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 

số ca mắc tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công 

văn số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về 

việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Do vậy, UBND thành phố thông báo chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn 

năm 2020 của thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển qua dịch vụ bưu chính kể từ 

ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 theo địa chỉ: Phòng Nội vụ, UBND 

thành phố Lạng Sơn, số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 

Sơn (Sau khi gửi qua đường bưu điện xong, thí sinh gọi xác nhận qua số điện 

thoại: 0988.759.626). Sau thời gian trên, UBND thành phố tiếp tục nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển của thí sinh theo 02 hình thức: Nộp trực tiếp tại phòng Nội vụ, 

tầng 3, trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn, số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn hoặc theo dịch vụ bưu chính. 

UBND thành phố Lạng Sơn Thông báo để thí sinh có nhu cầu, đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn biết, nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 theo đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:  

- Sở Nội vụ; 

- TT Thành ủy (B/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng Nội vụ (Niêm yết); 

- Văn phòng HĐND-UBND (Niêm yết); 

- UBND các phường, xã (Niêm yết); 

- Đơn vị sự nghiệp: Trung tâm VH-TT; 

Đội QLTTĐT; TTDVNN; TTPTQĐ (Niêm yết); 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT+ HSTD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Lê Trí Thức 
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