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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 

––––––––––––––– 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG 
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về 

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 
 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức viên chức năm 2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đối với 11 thí sinh trúng 

tuyển dụng viên chức huyện Hữu Lũng năm 2020 (Có danh sách thí sinh trúng 

tuyển kèm theo). 

Điều 2. Giao Phòng Nội vụ huyện niêm yết công khai danh sách thí sinh 

trúng tuyển và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện; thông báo 

kết quả trúng tuyển tới từng thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng 

tuyển theo quy định. 

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

Trưởng phòng Nội vụ; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 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.                                                                                                     

   Bùi Quốc Khánh 
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