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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển,  

thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức 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; 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; 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 Thông báo số 328/TB-UBND ngày 06/7/2018 của UBND huyện 

Đình Lập về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018 huyện Đình Lập;  

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, 
 

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

 1. Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2018: 282 người; 

 2. Thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2018: 31 người. 

(Cụ thể có danh sách kèm theo thông báo này)./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Thành viên HĐ thi tuyển viên chức; 
- Phòng Nội vụ; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm VH, TT và TT; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm 
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