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Số:       /TB-BQLKKTCK Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2021 

 THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm, công chức tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021  

tại Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định 671/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND 

về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, người làm việc tại Hội có tính chất đặc thù năm 2021; Thông 

báo số 172/TB-UBND ngày 03/4/2021 của UBND tỉnh thông báo về việc tuyển 

dụng công chức năm 2021; 

Năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 

được UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức: 01 chỉ tiêu (cụ thể 

theo biểu đính kèm văn bản này). 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn thông báo thời gian, địa điểm, công chức tiếp nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển và một số nội dung lưu ý như sau: 

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. 

Từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 05/5/2021 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. 

Tại Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, 

số 19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

3. Công chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển. 

Bà Thân Thị Thanh, chuyên viên Văn phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

Điện thoại liên hệ: 02053.875.708; di động 0983.995.999 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- VP, PCM, TTQLCK; 

- Website BQL; 

- Niêm yết tại BQL; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 Nguyễn Trọng Nghĩa 
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