
 
THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển Kỳ xét tuyển đặc cách 

viên chức sự nghiệp năm 2018 
 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi 

dưỡng đối với viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

2018; 

Căn cứ Hướng dẫn số 157/HD-SNV ngày 29/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc UBND cấp huyện năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận kết quả xét tuy

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập, 
 

UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP THÔNG BÁO: 
 

1. Bà Mã Thị Ngọc, sinh ngày 14/02/1996, đã trúng tuyển Kỳ xét tuyển 

đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2018 vào đơn vị Trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở xã Cường Lợi. Đề nghị bà Mã Thị Ngọc thực hiện một số nội dung sau: 

- Đến nhận Quyết định tuyển dụng; nộp bản Photo Sổ bảo hiểm xã hội, hợp 

đồng làm việc, Biên bản thanh lý hợp đồng làm việc (nếu có) vào hồi 09 giờ 00 

phút ngày 15/10/2018 tại Phòng Nội vụ huyện Đình Lập, địa chỉ: Khối cơ quan 

UBND huyện Đình Lập; 

- Ký hợp đồng làm việc có thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/11/2018 tại 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cường Lợi; 

- Đến nhận việc trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày ký 

kết hợp đồng làm việc.  

2. Đề nghị bà Mã Thị Ngọc nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Quá 

thời hạn quy định nêu trên, nếu bà Mã Thị Ngọc không đến nhận Quyết định 

tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo quy định  thì sẽ bị hủy bỏ kết 
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quả tuyển dụng, trừ trường hợp có lý do chính đáng và có đơn xin gia hạn gửi 

UBND huyện Đình Lập (qua Phòng Nội vụ) theo quy định./.  

 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- Bà Mã Thị Ngọc; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
Vi Văn Đông 
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