
UBND HUYỆN VĂN QUAN 

BAN QLDA ĐT XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Số: 63/TB-BQLDA Văn Quan, ngày 04 tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết quả, điểm thi kiểm tra, sát hạch (vòng 2), kỳ thi tuyển dụng viên chức Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan  

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

viên chức ngày 25/11/2019; 

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

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 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 viên chức. 

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND huyện Văn 

Quan về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Văn Quan; 

Ban Quản lý dự án đâu tư xây dựng huyện Văn Quan Thông báo kết quả, điểm thi 

kiểm tra, sát hạch kỳ thi tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (vòng 

2) (theo biểu đính kèm). Không thực hiện phúc khảo đối với phần thi phỏng vấn. 

Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức công khai kết quả điểm thi kiểm tra, sát hạch 

kỳ thi tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (vòng 2), và thông báo để 

các thí sinh biết. Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện 

Văn Quan và được niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn 

Quan./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện (b/c) 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Hội đồng TDVC; 

- Ban Giám sát; 

- Lưu: VT, HSTD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Đàm Đức Thuận 
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