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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh và phòng thi vòng 2 

kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 
 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy 

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

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế 

độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập;  

Thực hiện Văn bản số 392/UBND-NC ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc tăng cường, nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trong công tác tuyển 

dụng viên chức năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo danh sách thí sinh và phòng thi 

vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: 

I. Số phòng thi: 04 phòng và phòng Biên tập viên. 

 II. Số thí sinh theo phòng thi:  

STT Phòng thi 
Số lượng thí 

sinh 
Ghi chú 

1 01 11  

2 02 10  

3 03 10  

4 04 10  

5 
Biên tập 

viên 
02 

 

Cộng   43  

http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
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(Giảm 01 thí sinh do xin rút hồ sơ không tham gia thi) 

(Có danh sách phòng thi kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thông báo danh sách thí sinh và phòng thi 

vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như trên./. 

 
 

Nơi nhận:                          
 - Sở Nội vụ;  

 - CT, PCT UBND huyện;           

 - Phòng Nội vụ; 

 - Trang TTĐT huyện;                                                           

 - Lưu: VT, HSTD.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đường Thị Xuyến 
                        

 

                                                               

                                                                                       



3 
 

 


		2020-09-21T17:08:02+0700
	Việt Nam
	Đường Thị Xuyến<dtxuyen@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




