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Số: 187/TB- HĐTDVC Hữu Lũng, ngày 13 tháng 8  năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Danh sách đủ điều kiện và danh sách không đủ điều kiện 

tham dự thi năm 2020 

  
 

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND huyện năm 2020;  

Căn cứ Thông báo số 92/TB-UBND ngày 08/4/2020 của UBND huyện về 

việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND 

huyện Hữu Lũng năm 2020; Thông báo số 156/TB-UBND ngày 30/6/2020 về 

việc chuyển đơn vị đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hữu 

Lũng năm 2020; Thông báo 166/TB-HĐTD 24/7/2020 của Hội đồng tuyển dụng 

viên chức huyện Hữu Lũng chức năm 2020 về việc thông báo thời gian, địa điểm 

tổ chức hướng dẫn ôn tập và nộp lệ phí thi tuyển viên chức năm 2020; Thông báo số 

58/TB-NV ngày 30/7/2020 của Phòng Nội vụ về việc bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020.  
 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 THÔNG BÁO: 
 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi: 148 thí sinh.  

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự thi: 49 thí sinh, trong đó:  

- 01 thí sinh đăng ký thi vị trí việc làm giáo viên tiếng Anh nhưng không 

có chứng chỉ ngoại ngữ thứ hai;  

- 03 thí sinh thí sinh không thực hiện chuyển đơn vị đăng ký dự tuyển theo 

Thông báo số 156/TB-UBND ngày 30/6/2020;  

- 45 thí sinh không nộp lệ phí tuyển dụng theo quy định. 
 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 
 

Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Hữu Lũng năm 2020 thông báo để các 

thí sinh biết./. 
 

Nơi nhận:                                                                
- Thí sinh dự thi;                                                       

- TV Hội đồng tuyển dụng; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HSTD. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 
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