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Số: 593 /TB-HĐTT Đình Lập, ngày  19 tháng 12 năm 2018 

 
THÔNG BÁO  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện 

thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức 

xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công 

chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng công 

chức năm 2018 đối với UBND các xã, thị trấn; 

Căn cứ Thông báo số 556/TB-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện 

Đình Lập về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Đình Lập về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã 

năm 2018, 
 

Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 thông báo: 
 

1. Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 là 15 người. 

   2. Thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 là 

03 người. 

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

 

Nơi nhận: 
- CT UBND huyện (B/c); 

- Thành viên Hội đồng thi tuyển; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Niêm yết tại Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 
 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Văn Đông 
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