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THÔNG BÁO
Kết quả thi tuyển vòng 1 và dự kiến thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2
Người ký: Ủy ban Nhân dân
huyện Đình Lập
kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019
Email:
ubnddinhlap@langson.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn

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; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công
chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập.
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; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ
Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức
nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và
thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi
nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số
1037/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị
sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấ p huyện năm 2019;
Căn cứ Công văn số 616/SNV-CCVC ngày 14/6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh
Lạng Sơn về việc tổ chức tuyể n du ̣ng viên chức các đơn vi ̣sự nghiê ̣p côn
g lâ ̣p
tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Công văn số 782/UBND-NC ngày 07/8/2019 về tăng
cường công tác QLNN trong thi tuyển viên chức năm 2019;
Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 tại
Báo cáo số 506/BC-HĐTT ngày 29/8/2019,
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP THÔNG BÁO:
1. Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 vòng 1 đối với 77 thí
sinh dự thi và dự kiến 62 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng
viên chức sự nghiệp năm 2019 được tổ chức ngày 19/8/2019 (có kết quả thi của
từng thí sinh kèm theo).

2. Giao Phòng Nội vụ niêm yết công khai kết quả điểm thi và danh sách dự
kiến thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 tại trụ sở làm việc của cơ quan; thông
báo kết quả điểm thi tuyển đến từng thí sinh, nhận đơn phúc khảo và thu phí phúc
khảo bài thi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo ./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- CT, các PCT UBND huyện; (eOffice)
- HĐTD viên chức năm 2019;
- Trưởng Ban Giám sát;
- Công an huyện;
- Phòng Nội vụ (04 bản);
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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