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Chi Lăng, ngày 30 tháng 7 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện,  

không đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021 

 
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ Quyết điṇh số 849/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Chủ tic̣h Ủy 

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

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Chi Lăng về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 

2021; 
 

Sau khi tổng hợp kết quả thu phí tuyển dụng viên chức, Hội đồng tuyển 

dụng viên chức năm 2021 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ 

điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2021, như sau: 

 1.Tổng số thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2021: 34 thí sinh; 

 2.Tổng số thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2021: 03 

thí sinh (Lý do: Không nộp phí tuyển dụng). 

 (Có danh sách kèm theo) 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 giao Phòng Nội vụ huyện niêm 

yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 

2021 tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện đăng tải công khai trên trang 

Thông tin điện tử huyện để các thí sinh đăng ký dự tuyển được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện ; 

- Thành viên HĐTDVC 2021; 

- Ban Giám sát; 

- Phòng Nội vụ (02 bản); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HSTDVC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
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