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Chi Lăng, ngày 08 tháng  8  năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện dự tuyển 

 viên chức năm 2018 
_____________ 

    

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân huyện Chi Lăng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 
2018; Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện 
Chi Lăng về việc phê duyệt danh thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018; 

Căn cứ Thông báo số 191/TB-UBND ngày 3/7/2018 của UBND huyện Chi 
Lăng về việc tuyển dụng viên chức năm 2018, 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng thông báo như sau: 

Bà Trịnh Ngọc Ánh, sinh ngày 04/9/1995, trình độ Cao đẳng, chuyên ngành 
Giáo dục mầm non, đơn vị đăng ký dự tuyển: Trường Mầm non xã Nhân Lý không 
đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018 do không đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí 
việc làm cần tuyển dụng (không có chứng chỉ ngoại ngữ). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 thông báo đến thí sinh đăng ký dự 
tuyển./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bà Trịnh Ngọc Ánh; 
- Lưu VT, HSTDVC2018. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
CHỦ TỊCH 
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