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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức 

 trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 2019 
 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

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 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;  

Căn Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 
ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp 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; 

Căn cứ Công văn số 782/UBND-NC ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thi tuyển viên chức năm 2019; 

Căn cứ 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 Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND 
huyện Chi Lăng về việc công nhận kết quả thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng 
tuyển kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện 
Chi Lăng năm 2019; Quyết định số 4535/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của 
UBND huyện Chi Lăng về việc công nhận kết quả phúc khảo thi vòng 2 kỳ thi 
tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Chi Lăng năm 
2019; 

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2019 
tại Báo cáo số 863/BC-HĐTDVC ngày 24 tháng 12 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức đối với 43 
(Bốn mươi ba) thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức trong các đơn vị sự 
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nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng năm 2019. Cụ thể như 
sau: 

- 42 thí sinh trúng tuyển có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở 
lên cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) lấy theo thứ tự từ cao xuống 
thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị. 

- 01 thí sinh (số báo danh 25) trúng tuyển có kết quả thi tại vòng 2 đạt từ 
50 điểm trở lên cộng với điểm ưu tiên bằng điểm với thí sinh có số báo danh 67 ở 
chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng của Trường Tiểu học xã Chiến Thắng. Lí do: 
Lựa chọn người tốt nghiệp đại học loại giỏi, hệ đào tạo chính quy. 

(Có danh sách cụ thể  kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 

Giao cho Phòng Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thông báo 
công nhận kết quả trúng tuyển và gửi đến người dự tuyển theo địa chỉ mà người 
dự tuyển đã đăng ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch và các thành 
viên Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019; Phòng Nội vụ; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan và thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sở Nội vụ; 
- Đoàn Giám sát tỉnh; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện 
(đăng tải trên cổng thông tin điện tử); 
- Lưu: VT, Hồ sơ HĐTDVC 2019. 

 

CHỦ TỊCH 
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