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Số: 164/TB-HĐTT Hữu Lũng, ngày 06 tháng 12 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng 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; 

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 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của 

Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của Chủ tịch 
UBND huyện Hữu Lũng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức huyện 
Hữu Lũng năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 4621/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Hữu Lũng về việc công nhận kết quả điểm thi kỳ thi tuyển viên 

chức huyện Hữu Lũng năm 2018, 
 

 HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC THÔNG BÁO: 
 

Kết quả điểm thi đối với 204 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức huyện 
Hữu Lũng năm 2018. 

 

(Có biểu chi tiết kết quả điểm thi kèm theo). 
 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, Anh (Chị) có quyền 

gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả điểm thi tuyển. Đơn đề nghị phúc khảo gửi về 

Hội đồng thi tuyển qua phòng Nội vụ (tầng 3, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Hữu 

Lũng). Không giải quyết phúc khảo đối với môn thi thực hành và đơn nhận được 

sau thời hạn nêu trên (tính theo ngày đơn thư đến tại bộ phận văn thư của cơ 

quan) và các đơn đề nghị gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex. 
 

Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2018 thông báo./ 
 

Nơi nhận:                                                                     
- HĐTT viên chức;                                                                  
- Thí sinh tham gia thi tuyển; 
- Trang Thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, HSTD.   

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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