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THÔNG BÁO  
Kết quả phúc khảo điểm thi kỳ thi tuyển viên chức 

 các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 2018 
________________ 

 

Căn cứ Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch 
UBND huyện Chi Lăng về việc công nhận kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển viên 
chức các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Chi Lăng năm 2018. Hội đồng tuyển 
dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2018 thông báo như sau: 

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc (từ ngày 07/11/2018 đến 17 giờ 00 phút 
ngày 20/11/2018) Hội đồng tuyển dụng nhận được 05 đơn đề nghị phúc khảo của 
05 thí sinh (gồm 06 bài thi: 01 bài thi kiến thức chung, 02 bài thi trắc nghiệm 
chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, 02 bài thi tiếng anh, 01 bài thi tin học văn 
phòng). 

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức đã thành lập Ban phúc khảo và tổ chức 
chấm phúc khảo 06 bài thi của thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi. Kết 
quả chấm phúc khảo được tổng hợp vào kết quả thi và được Chủ tịch UBND huyện 
Chi Lăng công nhận kết quả phúc khảo tại Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày  
30/11/2018. 

(Có danh sách tổng hợp kết quả phúc khảo điểm thi kỳ thi kèm theo)  

3. Thông báo này kèm theo danh sách kết quả phúc khảo điểm thi kỳ thi 
tuyển viên chức năm 2018 được được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân huyện Chi Lăng. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2018 thông báo để thí 
sinh biết./. 

 

 Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Thí sinh dự thi (theo địa chỉ ghi trên bì 
thư khi nộp hồ sơ dự tuyển); 
-  Văn phòng HĐND và UBND (đăng 
tải trên cổng thông tin điện tử huyện); 
 - Lưu VT, HSTDVC2018. 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
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