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THÔNG BÁO 
Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 
12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông 
tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế 
thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 
đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2018; 

Căn cứ Công văn số 157/HD-SNV ngày 29/6/2018 của Sở Nội vụ về việc 
Tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND 
cấp huyện năm 2018. 

Căn cứ Báo cáo số 347/BC-HĐTD ngày 20/12/2018 của Hội đồng tuyển 
dụng viên chức về kết quả kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018. 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo: 

1. Kết quả điểm thi tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi 
tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018: 11/16 chỉ tiêu tuyển dụng. 

                 (Có kết quả điểm thi của từng thí sinh kèm theo) 

2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 niêm yết công khai kết 
quả điểm thi tại trụ sở UBND huyện; Văn phòng HĐND & UBND huyện đăng 
tải Thông báo này trên trang thông tin điện tử của huyện. 

3. Thời hạn nhận đơn phúc khảo là 10 ngày làm việc, trong giờ hành 
chính, kể từ ngày 28/12/2018 đến hết ngày 11/01/2019, sau thời hạn trên Hội 
đồng tuyển dụng không chấp nhận đơn phúc khảo của thí sinh.  

Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.  

Địa điểm nhận đơn phúc khảo, lệ phí phúc khảo tại Phòng Nội vụ huyện 
Tràng Định (Tầng III - Trụ sở làm việc liên cơ quan) Khu I, thị trấn Thất Khê, 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn./. 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Thành viên HĐTD; 
- Trưởng ban giám sát; 
- Cổng thông tin điện tử huyện TĐ; 
- Lưu: VT, Hồ sơ TD. 

CHỦ TỊCH  
 
 

 
 
 

Lý Văn Lâm 
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