
UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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         ––––––––           –––––––––––––––––––––––– 
 Số: 4696/QĐ-UBND                               Hữu Lũng, ngày 11 tháng 11 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả xét tuyển bổ sung (lần 2) và dự kiến trúng tuyển (lần 2)  

kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 

––––––––––––––– 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 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 và các văn bản 

quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ văn bản số 975/SNV-CCVC ngày 13/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc rà soát, đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức, viên 

chức năm 2020;  

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức viên chức. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển bổ sung (lần 2) thi đối với 11 thí sinh 

đăng ký tuyển dụng (lần 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020, trong đó: Thí 

sinh đăng ký khối Tiểu học 02 phiếu/01 chỉ tiêu; khối Mầm non 09 phiếu/10 chỉ 

tiêu. 

(Có danh sách kết quả xét của từng thí sinh kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng tuyển duṇg viên chức năm 2020 có trách nhiệm niêm yết 

công khai kết quả xét tuyển bổ sung (lần 2) tại trụ sở UBND huyện, trên Trang 

thông tin điện tử của huyện theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện;  

Trưởng phòng Nội vụ; Hội đồng tuyển dụng viên chức và các thí sinh có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    
 

Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                     

- Thành viên HĐTD; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NV.                                                                                                   

      Bùi Quốc Khánh 
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