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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng công chức năm 2019 

 

 Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP 
ngày 31/8/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2010/NĐ-CP; Nghị định 
161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 
định về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 
công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-UBND, ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 
2019; 

 Thực hiện Thông báo số 332/TB-UBND, ngày 14/6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 
Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2019, 

 UBND huyện Cao Lộc thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: 

1. Nhu cầu tuyển dụng:  

- Số lượng nhu cầu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu; 

- Cơ quan có nhu cầu tuyển dụng:  Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Yêu cầu trình độ: Đại học trở lên; 

- Nhóm chuyên ngành đào tạo: Xây dựng; Giao thông. 

(Chi tiết như biểu kèm theo) 

 2. Đối tượng, điều kiện, phiếu đăng ký dự tuyển; các môn thi, điểm thi, 
cách xác định người trúng tuyển, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển; quy định các 
trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng; quy định về chứng chỉ tin học, ngoại 
ngữ:  

 Thực hiện theo Thông báo số 332/TB-UBND, ngày 14/6/2019 của Sở Nội 
vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2019 (có Thông báo số 
332/TB-UBND, ngày 14/6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đính kèm). 

 3. Thời gian, địa điểm; người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 17/6/2019 đến hết ngày 
16/7/2019 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

 - Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc 
((Tầng 3, Khu nhà Liên cơ), trong giờ hành chính, các ngày làm việc. 



 - Người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Hoàng Xuân Hường, chuyên 
viên Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc; số điện thoại di động: 0916650282 -
02053862029. 

 UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn thông báo công khai, rộng rãi và niêm yết tại trụ sở để 
người có nhu cầu dự tuyển được biết và nộp hồ sơ theo đúng thời gian quy định./.  
   

Nơi nhận:              CHỦ TỊCH 
- TT HU, TT HĐND huyện;                                     
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban Tổ chức Huyện uỷ; 
- Các Phòng CM, ĐVSN; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Phòng Nội vụ (03b); 
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;                    

- Lưu: VT+NV.                                                                                    Nguyễn Duy Anh 
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