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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số: 3484/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày 05 tháng 9 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022  

và phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 06/2020/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 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; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Báo cáo 

số 56/BC-HĐTDVC ngày 05/9/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với 69 thí sinh tham 

dự kỳ tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện Chi Lăng năm 2022 và phê duyệt danh sách 31 thí sinh 

trúng tuyển. Cụ thể như sau: 

- 29 thí sinh trúng tuyển có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở 

lên cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) lấy theo thứ tự từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị. 

- 01 thí sinh (số báo danh 65) trúng tuyển có kết quả thi tại vòng 2 đạt từ 

50 điểm trở lên cộng với điểm ưu tiên bằng điểm với thí sinh có số báo danh 63 

ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng của Trung tâm phát triển quỹ đất. Lí do: Lựa 

chọn thí sinh số báo danh 65 là người trúng tuyển do đã có thời gian ký hợp 

đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo đúng yêu cầu của vị 

trí việc làm cần tuyển (xét trên phiếu đăng ký dự tuyển). 

 - 01 thí sinh (số báo danh 47) trúng tuyển có kết quả thi tại vòng 2 đạt từ 

50 điểm trở lên cộng với điểm ưu tiên bằng điểm với thí sinh có số báo danh 39 

ở một chỉ tiêu cần tuyển dụng của Trường Trung học cơ sở xã Y Tịch. Lí do: 
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Lựa chọn thí sinh số báo danh 47 là người trúng tuyển do đã có thời gian hợp 

đồng lao động theo đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển nhiều hơn so với 

thí sinh số báo danh 39 (xét trên phiếu đăng ký dự tuyển). 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 có trách nhiệm thông 

báo công khai trên Trang thông tin điện tử của huyện và gửi thông báo công 

nhận kết quả trúng tuyển tới các thí sinh tham gia dự tuyển theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện;  

Trưởng phòng Nội vụ; Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 và các thí sinh 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 (đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện); 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Thành viên HĐTDVC; 

- Ban Giám sát; 

- Lưu VT, PNV. (HTL). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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