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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh hết chỉ tiêu tuyển dụng do vị trí đăng ký dự tuyển 

đã có thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển qua kiểm tra, sát hạch xét tuyển 

đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 

 

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND 

huyện Đình Lập về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018; 

 Căn cứ Báo cáo số 422/BC-HĐ ngày 06/9/2018 của Hội đồng kiểm tra, sát 

hạch xét tuyển đặc cách viên chức huyện Đình Lập năm 2018, 
 

Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 thông báo: 
 

 1. Danh sách thí sinh hết chỉ tiêu tuyển dụng do vị trí đăng ký dự tuyển đã 

có thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển qua kiểm tra, sát hạch đặc cách viên chức sự 

nghiệp năm 2018 gồm 09 thí sinh, cụ thể như sau: 

 - Trường Tiểu học II xã Kiên Mộc: 06 thí sinh; 

 - Trường Tiểu học II xã Lâm Ca: 03 thí sinh. 

(Có danh sách kèm theo) 

 2. Thí sinh có tên trong danh sách trên được nộp đơn đăng ký dự tuyển lần 2 

chuyển nguyện vọng sang đơn vị khác có chỉ tiêu tuyển dụng cùng trình độ, nhóm 

chuyên ngành đào tạo (Có mẫu đơn kèm theo). 

 Chỉ tiêu, trình độ, nhóm chuyên ngành cần tuyển được phê duyệt tại Quyết 

định số 1210/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc 

 năm 2018. 

 3. Thời gian nộp đơn đăng ký dự tuyển lần 02: Từ ngày 24/9/2018 đến hết 

ngày 28/9/2018 (trong giờ hành chính). Quá thời hạn trên thí sinh không nộp đơn 

đăng ký dự tuyển lần 02 coi như không có nhu cầu dự tuyển. 

 4. Địa điểm nộp đơn: Phòng Nội vụ huyện Đình Lập, địa chỉ: khu 1, thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2018 thông báo để thí sinh được biết và 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  
- HĐ thi tuyển viên chức; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Thí sinh trong DS hết chỉ tiêu TD; 

- Phòng Nội vụ (2 bản); 
- Lưu: VT, HSTT. 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm 
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