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THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng đối với các trường hợp đặc biệt và đăng ký chuyển 

nguyện vọng do hết chỉ tiêu tuyển dụng 

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức cấp xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh 

về Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 491/SNV-XDCQ ngày 28/4/2022 của sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn thống nhất một số nội dung liên quan công tác tuyển dụng công chức 

cấp xã huyện Chi Lăng; 

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện về phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã trong trường 

hợp đặc biệt năm 2022; 

Thực hiện quy trình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. Ủy ban nhân 

dân huyện đã thực hiện quy trình tổ chức tuyển dụng không qua thi tuyển đối 

với các thí sinh thuộc các trường hợp đặc biệt quy định tại Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP (không qua thi tuyển, xét tuyển). 

Căn cứ kết quả tuyển dụng đối với các trường hợp đặc biệt. Uỷ ban nhân 

dân huyện thông báo kết quả và yêu cầu các thí sinh đã đăng ký tham gia dự 

tuyển công chức cấp xã năm 2022 tại chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây 

dựng và Môi trường xã Bằng Hữu thực hiện như sau: 

1. Kết quả tổ chức tuyển dụng không qua thi tuyển đối với các thí sinh 

thuộc các trường hợp đặc biệt 
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Stt 

Đơn vị có 

nhu cầu 

tuyển 

dụng 

Chức danh 

tuyển dụng 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Số thí 

sinh dự 

tuyển 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

Kết quả 

trúng 

tuyển 

Ghi chú 

1 
UBND xã 

Bằng Hữu 

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường 

01 02 01 

Hết chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

2 

UBND xã 

Thượng 

Cường 

Văn phòng - 

Thống kê 
01 01 01 

Hết chỉ 

tiêu tuyển 

dụng 

2. Đăng ký chuyển nguyện vọng do hết chỉ tiêu tuyển dụng 

Căn cứ kết quả trúng tuyển UBND huyện thông báo cho các thí sinh đã 

đăng ký dự tuyển (bao gồm cả các thí sinh đã tham gia tuyển dụng không qua 

thi tuyển, xét tuyển mà không trúng tuyển) chức danh Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường tại UBND xã Bằng Hữu đăng ký chuyển nguyện vọng 

sang các đơn vị có đăng ký nhu cầu tuyển dụng cùng chức danh và phù hợp với 

chuyên môn đăng ký. Cụ thể như sau: 

- Thời gian đăng ký chuyển nguyện vọng: Từ ngày 18/7/2022 đến hết ngày 

19/7/2022.  

- Hình thức đăng ký:  

+ Thí sinh ghi các thông tin theo mẫu phiếu đăng ký dự tuyển quy định tại 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; phiếu đăng ký dự 

tuyển không được tẩy, xóa để đảm bảo tính chính xác và minh bạch. 

+ Thí sinh đến nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ 

huyện Chi Lăng, địa chỉ: Tầng 4, trụ sở UBND huyện Chi Lăng, khu Trung 

Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (trong giờ hành chính) 

hoặc gửi qua đường bưu điện theo đường bưu chính (thí sinh nên gửi theo hình 

thức Chuyển phát nhanh EMS, Bưu phẩm đảm bảo), thời gian sẽ được tính theo 

dấu của bưu điện. 

Quá thời hạn nêu trên nếu thí sinh không thực hiện đăng ký chuyển nguyện 

vọng thì coi như không có nhu cầu dự tuyển. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Giao Phòng Nội vụ tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển chuyển nguyện 

vọng của các thí sinh; tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện quy trình 

tuyển dụng theo quy định. 
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- Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện đăng tải 

Thông báo này trên Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo cơ quan, đơn vị và người dự tuyển được 

biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Các thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT. (HVBa) 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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