UBND HUYỆN CHI LĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC NĂM 2019

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Số: 542/TB-HĐTDVC

Chi Lăng, ngày 17 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết quả thi phúc khảo vòng 2 kỳ tuyển dụng 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 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 Thông tư liên tịch 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 2980/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Ủy ban nhân
dân huyện Chi Lăng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm
2019; Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân
huyện Chi Lăng về hình thức, nội dung tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức năm
2019;
Căn cứ Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Ủy ban
nhân dân 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 Ủy ban nhân dân 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;
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 thông báo cụ thể như sau:
Kết quả phúc khảo thi vòng 2 đối với 02 (Hai) thí sinh có đơn phúc khảo
bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức các đơn vị
sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng năm 2019. Điểm
phúc khảo là điểm thi chính thức của thí sinh dự thi.
(Có kết quả cụ thể kèm theo)

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2019 thông báo để
các thí sinh được biết./.
Nơi nhận:
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