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THÔNG BÁO 
Kết quả trúng tuyển 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 1210/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức thuộc các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện năm 2018 và Quyết định số 
1332/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều 
chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non trực thuộc UBND huyện 
Hữu Lũng năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 4853/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch 
UBND huyện Hữu Lũng về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên 
chức huyện Hữu Lũng năm 2018, 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THÔNG BÁO: 
 

1. Kết quả trúng tuyển đối với 33 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức 
huyện Hữu Lũng năm 2018.  

(Có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo). 
 

2. Khi nhận Quyết định tuyển dụng, thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm 
mang các giấy tờ sau đến để kiểm tra cụ thể: 

2.1. Về các giấy tờ để kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển: 

- Sổ Hộ khẩu (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn),  

- Riêng đối với những thí sinh trúng tuyển có thời gian tham gia công tác 
hoặc đang công tác tại các cơ quan đơn vị có tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc 
yêu cầu xuất trình thêm Sổ Bảo hiểm xã hội (bản gốc và 01 bản phô tô), bản 
chấm dứt hợp đồng lao động, nộp trong giờ hành chính ngày 28/12/2018, tại 
Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng. 

Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ nêu trên nếu phát hiện thí 
sinh khai man thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. 
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2.2. Thời gian, địa điểm kiểm tra và nhận Quyết định tuyển dụng: 

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 03/01/2019; 

- Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (Tầng 3, trụ sở làm việc 
UBND huyện Hữu Lũng). 

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Thí sinh trúng tuyển; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, HSTD. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Trần Quốc Phong 
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