
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

  THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

    

Số: 503 /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

     TP. Lạng Sơn, ngày 11  tháng 5  năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận 

 không qua thi tuyển công chức và xét chuyển cán bộ, công chức 

 cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020 
 

 
 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 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 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy 
định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 

số 24/2010/NĐ-CP; 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; 
Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 
1751/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh về việc ủy quyền tổ chức kiểm 
tra, sát hạch người không qua thi tuyển công chức và xét chuyển cán bộ, công 

chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; 

Căn cứ Hướng dẫn số 78/HD-SNV ngày 30/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh 
Lạng Sơn, Hướng dẫn tiếp nhận không qua thi tuyển công chức và xét chuyển 

cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; 

 Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường 

hợp tiếp nhận không qua thi tuyển công chức và xét chuyển cán bộ, công chức 

cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020;  

 Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt hình thức, nội dung kiểm tra, sát hạch đối với các trường 

hợp tiếp nhận không qua thi tuyển công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp 

xã thành công chức cấp huyện năm 2020. 
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Sau khi xem xét Báo cáo số 349/BC-HĐKTSH ngày 08/5/2020 và Biên 

bản tổ chức kiểm tra, sát hạch ngày 08/5/2020 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối 

với các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển công chức và xét chuyển cán 

bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện năm 2020. 

         Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch 

(thông qua hình thức phỏng vấn) đối với các trường hợp tiếp nhận không qua thi 

tuyển công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp 

huyện năm 2020 như sau:  

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn: 07 người. 

2. Tổng số thí sinh có mặt tham gia phỏng vấn: 07 người. 

3. Kết quả kiểm tra, sát hạch: 

S

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Điểm 

phỏng 

vấn 

1 

Bà Hoàng Thị Lan Hương 

Công chức Địa chính - Xây dựng – 

Nông nghiệp và Môi trường UBND xã 

Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn 

29/12/1986 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường thành phố 

Lạng Sơn 

62 

2 

Ông Trần Đức Sơn 

Viên chức Đội Quản lý trật tự đô thị  

hiện đang biệt tại phòng Quản lý đô thị 

thành phố Lạng Sơn 

14/12/1984 

Phòng Quản lý 

đô thị thành phố 

Lạng Sơn 

82.5 

3 

Ông Nguyễn Công Lợi 

Viên chức Trường THCS Vĩnh Trại 

đang biệt phái tại Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Lạng Sơn 

16/6/1973 

Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo thành phố 

thành phố  

Lạng Sơn 

77.5 

4 

Ông Đào Quốc Thắng 

Viên chức Trường THCS Hoàng văn 

Thụ đang biệt phái tại Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Lạng Sơn 

26/10/1979 

Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo thành phố 

thành phố  

Lạng Sơn 

77.5 

5 

Ông Đinh Bằng Sơn 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí 

thư Đảng ủy xã Mai Pha 

03/02/1974 

 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

thành phố  

Lạng Sơn 

72.5 

6 

Bà Mai Quỳnh Liên 

Viên chức Trường THCS Tam Thanh 

đang biệt phái tại Văn phòng HĐND-

UBND thành phố Lạng Sơn 

05/01/1982 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

thành phố  

Lạng Sơn 

62.5 
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7 

Ông Hoàng Mạnh Trường 

Công chức Văn hóa - Xã Hội UBND xã 

Mai Pha 

08/3/1991 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

thành phố  

Lạng Sơn 

60 

 (Chi tiết có danh sách xác nhận kết quả kiểm tra, sát hạch của thí sinh kèm theo) 

Giao Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận không 

qua thi tuyển công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công 

chức cấp huyện năm 2020 thực hiện niêm yết công khai kết quả kiểm tra, sát 

hạch theo Thông báo này tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố, 

các cơ quan có vị trí việc làm cần tuyển dụng, trên Trang thông tin điện tử của 

thành phố theo quy định./. 
 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Phòng TN&MT (niêm yết); 

- Phòng GD& ĐT (niêm yết); 

- Phòng Quản lý đô thị (niêm yết); 

- Văn phòng HĐND&UBND (niêm yết); 

- Trụ sở UBND TP (niêm yết); 

- Hội đồng KTSH; 

- Ban Giám sát kỳ KTSH; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Các thí sinh tham gia KTSH; 

- Lưu: VT, HS, NV. 

CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 
Lê Trí Thức 
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