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 THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh  

trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

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

Nội vụ 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 đối với 

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 đối với viên chức; 

Căn cứ Thông báo số 150/TB-UBND ngày 07/7/2021 của UBND huyện 

Tràng Định về việc thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công 

lập năm 2021;  

 Theo Báo cáo số 413/BC-HĐTDVC ngày 16/12/2021 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 về kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự 

kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021. 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH THÔNG BÁO: 
 

1. Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ 

thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 30 thí sinh; 

- Tổng số thí sinh tham gia dự thi: 30 thí sinh; 

- Tổng số thí sinh bỏ thi: 0 thí sinh; 

- Tổng số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 11 thí sinh. 

  (Có danh sách kết quả thi kèm theo Thông báo này).  

 2. Giao Hội đồng tuyển dụng niêm yết công khai kết quả thi tuyển vòng 2 

và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 tại 

trụ sở làm việc của cơ quan; thông báo kết quả thi tuyển đến từng thí sinh và tiếp 

nhận đơn phúc khảo từ ngày 17/12/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/12/2021 

(trong giờ hành chính, ngày làm việc) theo quy định.  

Trong thời hạn nhận đơn phúc khảo, các thí sinh gửi đơn phúc khảo theo 

hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: 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. Điện thoại liên hệ: 02053.885.955.   
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Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tràng Định chỉ xem xét giải 

quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện (thời gian được tính theo dấu bưu điện trên phong bì) đến Phòng 

Nội vụ huyện Tràng Định; không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo 

nhận được sau thời hạn quy định nêu trên và các đơn đề nghị phúc khảo gửi 

bằng Thư điện tử, Fax, Telex. 

 Thông báo này được đăng tải công khai trên trang Thông tin điện tử của 

huyện và được niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND huyện./. 
 

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

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;                                            

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Hội đồng tuyển dụng (QĐ số 2619/QĐ-UBND); 

- Ban Giám sát huyện (QĐ số 2841/QĐ-UBND);                                                              
- Cổng thông tin điện tử huyện;                                                                
- Lưu: VT, PNV, Hồ sơ TD. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Vũ Đức Thiện 

 

                                                                                               

                                                                              


