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THÔNG BÁO 

Kết quả thi vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển 

kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 

 

 

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 của 

Chính phủ ngày 29/11/2018 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 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 14/5/2019  sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nâng ngạch 

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 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; 

Căn cứ Thông báo số 437/TB-UBND ngày 30/7/2020 của UBND huyện 

Chi Lăng kết quả thi tuyển viên chức huyện Chi Lăng năm 2020 (vòng 2) và dự 

kiến thí sinh trúng tuyển; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 thông báo cụ thể như sau: 

1. Kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2) tổ chức thi ngày 

19/7/2020 đối với 137 thí sinh và dự kiến 44 thí sinh trúng tuyển. 

 (Có danh sách cụ thể kèm theo). 

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 nhận đơn phúc khảo từ ngày 

31/7/2020 đến hết ngày 14/8/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc) tính 

theo ngày đơn thư (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn 

nếu đơn được gửi theo đường bưu điện) đến tại bộ phận văn thư của Phòng Nội 

vụ huyện Chi Lăng, Tầng 4 - Trụ sở UBND huyện Chi Lăng. Không giải quyết 

phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo sau thời gian quy định nêu trên và 

các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex. 
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Kết quả điểm thi tuyển viên chức, mẫu đơn phúc khảo được đăng tải trên 

trang thông tin điện tử UBND huyện Chi Lăng tại địa chỉ: 

https://chilang.langson.gov.vn// (mục thông tin tuyển dụng). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chi Lăng năm 2020 thông báo để 

các thí sinh được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 
- CT UBND huyện; 

- Thành viên HĐTDVC; 

- Ban Giám sát; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện 

(để đăng tải trên cổng thông tin điện tử); 

- Thí sinh dự thi; 

- Lưu: VT, Hồ sơ TDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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