ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 278 /TB-UBND

Đình Lập, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức vòng 02 năm 2019
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐCP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 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 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức,
nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực
hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Theo đề nghị của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 tại Tờ trình số
56/TTr-HĐTD ngày 25/ 5/2020.
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP THÔNG BÁO:
1. Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 vòng 02 đối
với 02 thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo (có biểu kết quả chi tiết kèm theo).
2. Giao phòng Nội vụ niêm yết công khai kết quả phúc khảo tại trụ sở cơ
quan; gửi thông báo kết quả phúc khảo đến thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo
theo quy định./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND huyện (iOffice);
- Các thành viên HĐTD;
- Ban Giám sát;
- Công an huyện;
- Phòng Nội vụ (02b);
- Cổng thông tin điện tử huyện Đình Lập;
- Lưu: VT, HSTD.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Thắng

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 VÒNG 02
(Kèm theo Thông báo số 278/TB-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm
sinh

Số báo
danh

Đơn vị đăng ký dự tuyển

Điểm bài
thi

Điểm bài thi sau
phúc khảo

021

Trường Tiểu học thị trấn
Đình Lập

89

89

003

Trường Mầm non II xã
Bính Xá

93

93

I. CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM TIỂU HỌC

1

Nguyễn Tiến Hà

20/12/1998

II. CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON

2

Sầm Anh Đào

18/10/1989

Danh sách này ấn định 02 thí sinh./.

Ghi chú

