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Chi Lăng, ngày    19    tháng  9  năm 2019 

THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển  

không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019 
 

    

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; Nghị định số 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, nâng ngạch công chức, thăng hạng 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 1037/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện năm 2019; Quyết định số 3343/QĐ-
UBND ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về việc phê duyệt 
danh thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019, 

Căn Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND huyện Chi 
Lăng về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019;  

Căn cứ Thông báo số 270/TB-UBND ngày 25/6/2019 của UBND huyện 
Chi Lăng về tuyển dụng viên chức năm 2019; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 thông báo như sau: 

Bà Hà Thị Phương Thảo, sinh ngày 29/4/1992, trình độ Cao đẳng, 
chuyên ngành Sư phạm Toán - Lý, đơn vị đăng ký dự tuyển: Trường Trung học 
cơ sở xã Vạn Linh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 
2019 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 (chứng chỉ ngoại ngữ, trình 
độ B, do Trường Cao đẳng thương mại và du lịch cấp ngày 01/7/2019; cấp sau 
ngày 15/11/2017). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 thông báo đến thí sinh đăng ký 
dự tuyển được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bà Hà Thị Phương Thảo; 
- Lưu: VT, HSTDVC2019. 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH 
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