
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
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     Số: 36/QĐ-BQLCGV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                         

              TP. Lạng Sơn, ngày 30 tháng 5 năm 2022 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả kiểm tra sát hạch viên chức  

Ban Quản lý Chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn năm 2022 

 
 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHỢ GIẾNG VUÔNG 

 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; 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 Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Ban 

quản lý chợ Giếng Vuông thành phố Lạng Sơn; Quyết định số 330/QĐ-UBND 

ngày 23/02/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc điều chỉnh nội dung 

phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý chợ Giếng Vuông 

thành phố Lạng Sơn năm 2022;  

Căn cứ Thông báo số 04/TB-BQLCGV ngày 23/02/2022 của Ban quản 

lý chợ Giếng Vuông về tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý chợ Giếng 

Vuông, thành phố Lạng Sơn năm 2022; 

Xét Báo cáo số 36/BC-HĐKTSH ngày 06/5/2022 của Hội đồng kiểm tra 

sát hạch Ban quản lý chợ Giếng Vuông về kết quả tổ chức kiểm tra, sát hạch 

đối với các trường hợp tiếp nhận viên chức Ban quản lý chợ Giếng Vuông 

năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả kiểm tra sát hạch viên chức đối với 04 thí 

sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Chợ Giếng Vuông 

thành phố Lạng Sơn năm 2022. 

(Có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo) 

Điều 2. Giao Hội đồng kiểm tra sát hạch thông báo công khai trên trang 

thông tin điện tử thành phố Lạng Sơn. Gửi thông báo kết quả trúng tuyển tới 

từng thí sinh và yêu cầu thí sinh hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. 
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Điều 3. Lãnh đạo, kế toán và các bộ phận liên quan của Ban quản lý chợ 

Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2, điều 3 (t/h); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Hội đồng KTSH; 

- Ban Giám sát kỳ KTSH; 

- Phòng Nội vụ; 

- BQL CGV (niêm yết); 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, HS. 

 

       TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Toàn 
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