
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số: 104/TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 25 tháng 6 năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; 

Không đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét đặc cách viên chức năm 2020 

 
 

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;  

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;  

Thực hiện nội dung Thông báo số 62/TB-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ 

tịch UBND huyện Tràng Định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND huyện Tràng Định năm 2020; 

 Căn cứ kết quả họp xét hồ sơ thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện 

kiểm tra sát hạch đặc cách viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 

của Hội đồng kiểm tra sát hạch đặc cách viên chức tại Biên bản họp xét ngày 

17/6/2020. 

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH THÔNG BÁO: 

1. Thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch đặc cách viên chức: 03 thí sinh. 

2. Thí sinh không đủ điều kiện tham gia sát hạch đặc cách viên chức: 07 thí sinh.             

                (Có danh sách cụ thể kèm theo thông báo này). 

3. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện có 

trách nhiệm niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch đặc cách 

viên chức; thí sinh không đủ điều kiện tham gia sát hạch đặc cách tại Trụ sở Uỷ 

ban nhân dân huyện và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của huyện 

Tràng Định./   
 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Sở Nội vụ (b/c);                                                                
- TT Huyện uỷ (b/c);   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên HĐSHĐC; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định; 

- Niêm yết tại trụ sở UBND huyện; 

- Lưu: VT, Hồ sơ TD. 

 

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Vũ Đức Thiện 
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