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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả thi tuyển viên chức năm 2018
Căn cứ 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 Báo cáo số 96/QĐ-HĐTDVC ngày 16/11/2018 của Hội đồng tuyển dụng
viên chức, về việc báo cáo kết quả thi tuyển viên chức năm 2018.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm
2018, như sau:
1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện thi tuyển: 96 thí sinh
- Tổng số thí sinh dự thi đủ cả 5 bài thi: 81 thí sinh
- Tổng số thí sinh bỏ thi và không thi đủ các môn thi: 15 thí sinh.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng và kết quả thi tuyển
2.1 Chỉ tiêu tuyển dụng: Theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 27/6/2018
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng
viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2018;
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan được phê
duyệt là: 24 chỉ tiêu, trong đó chuyên ngành Mầm non: 20 chỉ tiêu, chuyên ngành
THPT: 4 chỉ tiêu. Trong đó có 02 thí sinh trúng tuyển qua sát hạch xét tuyển (01 thí sinh
dự thi Mầm non tốt nghiệp Đại học loại giỏi; 01 thí sinh dự thi Trung học phổ thông có
bằng Thạc sỹ).
2.2 Kết quả thi tuyển: Dự kiến trúng tuyển 21 thí sinh/22 chỉ tiêu.
(Có biểu tổng hợp kết quả thi tuyển kèm theo).
3. Phúc khảo kết quả bài thi: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký
ban hành Thông báo này, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo đến Ủy ban nhân
dân huyện Văn Quan (qua phòng Nội vụ). Quá thời hạn trên, đơn phúc khảo sẽ không
được xem xét. Không thực hiện phúc khảo đối với bài thi thực hành.
Văn bản này được thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử của huyện
và niêm yết tại phòng Nội vụ huyện Văn Quan./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Sở Nội vụ (b/c);
- Đoàn giám sát tỉnh (b/c);
- TT HU, TT HĐND (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Các thành viên HĐTD;
- Văn phòng HĐND và UBND (để thông báo);
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT, HSTD.
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