
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHI LĂNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:   313 /TB-UBND      Chi Lăng, ngày   19    tháng 5  năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia  

sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức (vòng 2) năm 2020  

        

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy 

định 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 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi 

dưỡng đối với viên chức; 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 trong một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020; Công văn 

1403/UBND-NC ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tuyển dụng đặc 

cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở 

về trước; Công văn số 392/UBND-NC ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc tăng cường, nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trong công tác tuyển 

dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 54/SNV-CCVC ngày 15/01/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao 

động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước; Công văn số 391/SNV-CCVC 

ngày 03/4/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Chi Lăng về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020; Thông báo số 
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254/TB-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về Tuyển 

dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Chi Lăng về việc phê duyệt hình thức, nội dung sát hạch 

viên chức năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo danh sách thí sinh đủ điều 

kiện tham gia sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức; thí sinh không đủ điều 

kiện tham gia sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2020 huyện Chi 

Lăng, như sau: 

1. Thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức 

(vòng 2) gồm: 11 thí sinh. 

2. Thí sinh không đủ điều kiện tham gia sát hạch tuyển dụng đặc cách viên 

chức (vòng 2) gồm: 01 thí sinh.  

(Có danh sách kèm theo). 

3. Giao Phòng Nội vụ phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân huyện có trách nhiệm niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện 

tham gia sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức; thí sinh không đủ điều kiện 

tham gia sát hạch tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện và đăng tải công khai trên 

trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng./   

 

Nơi nhận:   
- Sở Nội vụ; 

- CT, PCT UBND huyện;                                                               

- Các TV Hội đồng KTSH; 

- Các TV Ban Giám sát TDĐC; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Văn phòng HĐND vàUBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử UBND huyện; 

- Các thí sinh tuyển dụng đặc cách;                                                       
- Lưu: VT, HSKTSH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Đinh Hữu Học 
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