
 

 

UBND HUYỆN CHI LĂNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 26/TB-HĐTDVC 

 

Chi Lăng, ngày 24 tháng 8 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Thí sinh không tham dự xét tuyển viên chức và  

Triệu tập thí sinh được tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 

  
 

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND các huyện, thành phố năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Căn cứ Thông báo số 22/TB-HĐTDVC ngày 17/8/2022 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức 

năm 2022 (vòng 2); 

Căn cứ kết quả thu lệ phí dự tuyển viên chức, Hội đồng tuyển dụng viên chức 

năm 2022 thông báo thí sinh không tham dự xét tuyển viên chức và Triệu tập thí 

sinh tham dự xét tuyển viên chức (vòng 2), cụ thể như sau: 

1. Thí sinh không tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 do không nộp phí 

dự tuyển theo quy định: 16 người. (có danh sách cụ thể kèm theo)  

2. Triệu tập 72 thí sinh được tham dự xét tuyển viên chức vòng 2. (có 
danh sách cụ thể kèm theo) 

- Các nội dung về hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung ôn tập thi, 

lưu ý đối với thí sinh thực hiện theo Thông báo số 22/TB-HĐTDVC ngày 

17/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức. 

- Thí sinh phải có mặt trước thời gian khai mạc ít nhất 10 phút tại Trường 

Trung học cơ sở Quang Lang, địa chỉ: Khu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Mỏ, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn để dự khai mạc. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo cho thí sinh được biết, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022;             

- Phòng Nội vụ (niêm yết tại trụ sở UBND 

huyện); 

- Văn phòng HĐND &UBND huyện (đăng 

tài trên Trang thông tin điện tử của huyện); 

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền 

thông (đưa tin); 

- Lưu: VT, HSTD.                                                   

 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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