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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tràng Định, ngày 23 tháng 8 năm 2018 

THÔNG BÁO   

Danh sách thí sinh đủ điều kiện kiểm tra, sát hạch  

xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 

 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 của Bộ Nôi 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; 

 Căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tràng Định về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc 

cách kỳ tuyển dụng viên chức năm 2018; 

 Ngày 21/8/2018, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã tiến hành kiểm tra về các 

điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của từng 

chuyên ngành đối với các các trường hợp dự kiến sát hạch xét tuyển đặc cách viên 

chức năm 2018 và Hội đồng kiểm tra, sát hạch thống nhất đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

gồm 04 thí sinh (có danh sách kèm theo).  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 huyện 

Tràng Định thông báo để các thí sinh biết.  

Thông báo này được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ huyện Tràng Định./. 

 

Nơi nhận: 
- S  Nội vụ;                                                               
- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện;                                                
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;                                                                                

- Các thành viên HĐKTSH; 

- Thí sinh trong danh sách; 

- Cổng thông tin điện tử huyện TĐ;  

- Lưu: VT, Hồ sơ TD. 
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