
 

 

BAN QLDA ĐTXD 

HUYỆN VĂN QUAN 

HỘI ĐỒNG TD VIÊN CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Số: 03/TB-HĐTD Văn Quan, ngày 17 tháng 5 năm 2022 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Về kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng huyện Văn Quan  

 

 
 

 

 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 Quyết định số 132/QĐ-BQLDA ngày 09/5/2022 của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng 

viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HĐTD ngày 10/5/2022 của Chủ tịch Hội 

đồng tuyển dụng viên chức về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự 

tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Xét Biên bản ngày 17/5/2022 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển 

viên chức năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký 

dự tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng như sau: 

1. Tổng số Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra: 07 phiếu 

2. Kết quả: 

- Tổng số Phiếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn: 07 phiếu. 

(có danh sách kèm theo) 

- Số Phiếu không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn: 0 phiếu,  

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện, niêm 

yết tại phòng Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan, 

thông báo đến thí sinh dự tuyển theo quy định./.  

 
Nơi nhận:                                                                           
- Các thành viên HĐTDVC; 

- Thí sinh theo DS kèm TB; 

- Trang thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT;  

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC BQLDA ĐTXD 

Đàm Đức Thuận 
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