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UBND HUYỆN HỮU LŨNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 
VIÊN CHỨC NĂM 2018 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 119/TB-HĐTT Hữu Lũng, ngày 23 tháng 10 năm 2019 
 
 

THÔNG BÁO 
Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2019 

 
 

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 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

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 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 

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;  

Căn cứ Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Hữu Lũng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức huyện 

Hữu Lũng năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Hữu Lũng về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng 

năm 2019; Quyết định số 4568/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi vòng 1 

và thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 

2019;  

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC THÔNG BÁO: 
 

Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2019 

đối với 33 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2, trong đó 01 thí sinh bỏ 

thi, 32 thí sinh tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 

2019.  

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

Căn cứ kết quả chấm thi của Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Hữu 

Lũng năm 2019, thí sinh có quyền phúc khảo, thời gian nhận đơn phúc khảo từ 

ngày 23/10/2019 đến hết ngày 06/11/2019 (trong giờ hành chính, ngày làm việc) 

Trong thời gian kể trên thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả điểm 

thi tuyển vòng 2. 1Đơn đề nghị phúc khảo gửi về Hội đồng thi tuyển viên chức 

                   
1. Th«ng b¸o ®îc ®¨ng t¶I trªn Webisite: http/www.langson.gov.vn/huulung vµ 
Trang Th«ng tin ®iÖn tö huyªn. 
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huyện Hữu Lũng qua Phòng Nội vụ huyện (Tầng 2, nhà 5 tầng trụ sở Ủy ban 

nhân dân huyện Hữu Lũng), sau thời hạn trên Hội đồng tuyển dụng không tiếp 

nhận phúc khảo. 
 

Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2019 thông báo./ 

 
 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch UBND huyện (B/c);                                                                    
- 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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