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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển 

kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021 
 
 

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 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 2, tổ chức ngày 13/3/2022; 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 thông báo: 

1. Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 

2021 bằng hình thức phỏng vấn đối với 14 thí sinh dự thi và dự kiến 05 thí sinh 

trúng tuyển. 

(Cụ thể có biểu tổng hợp kết quả điểm thi vòng 2 kèm theo) 

2. Giao Phòng Nội vụ niêm yết công khai kết quả điểm thi tuyển tại đơn 

vị và thông báo kết quả điểm thi tuyển đến từng thí sinh theo quy định./.  

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo để thí sinh được biết và 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thí sinh dự thi; 

- CT, các PCT UBND huyện (iOffice); 

- Thành viên HĐTD; 

- Công an huyện; 

- Ban giám sát;      

- Phòng Nội vụ;  

- Trang thông tin điện tử huyện Đình Lập;                                            

- Lưu: VT, HSTD.    

TM.  HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Q. CHỦ TỊCH 

Hoàng Thanh Đạm 
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