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              TP. Lạng Sơn, ngày 29 tháng 9 năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả điểm sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức 

tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn năm 2022 

 
 

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 842/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

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

máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức. 

Căn cứ Thông báo số 705/TB-UBND ngày 31/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Lạng Sơn về Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm phát triển quỹ 

đất thành phố Lạng Sơn năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm 

viên chức năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2270a/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt hình thức, nội dung kiểm tra, 

sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố 

Lạng Sơn năm 2022; 

Trên cơ sở kết quả tại Báo cáo số 61/BC-HĐKTSH ngày 29/9/2022 của 

Hội đồng kiểm tra sát hạch viên chức năm 2022 về việc báo cáo Kết quả tổ chức 

kiểm tra sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận viên chức tại Trung tâm phát triển 

quỹ đất thành phố Lạng Sơn năm 2022. 

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN THÔNG BÁO: 
 

1. Kết quả điểm sát hạch vào làm viên chức tại Trung tâm phát triển quỹ 

đất thành phố Lạng Sơn năm 2022 tổ chức sáng ngày 29/9/2022 như sau: 

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia Kiểm tra sát hạch: 08 thí sinh. 

- Số thí sinh tham gia Kiểm tra sát hạch: 07 thí sinh. 

- Số thí sinh không tham gia Kiểm tra sát hạch: 01 thí sinh. 
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- Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 05 thí sinh. 

(Có danh sách kết quả phỏng vấn và dự kiến trúng tuyển của các  

thí sinh kèm theo) 

2. Giao cho Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 

2022 niêm yết công khai kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến thí sinh trúng tuyển tại 

trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố; trụ sở làm việc của Ủy ban nhân 

dân các phường, xã; tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố; Trang thông tin 

điện tử thành phố; Thông báo kết quả điểm sát hạch đến địa chỉ từng thí sinh. 

 Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết quả điểm sát hạch đối với trường 

hợp tiếp nhận vào làm viên chức tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lạng 

Sơn năm 2022 để các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh tham dự kiểm tra sát 

hạch biết, thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- VP HĐND&UBND TP (niêm yết); 

- Phòng Nội vụ (niêm yết) 4b; 

- Trung tâm PTQĐ (niêm yết); 

- UBND các phường, xã (niêm yết); 

- HĐKTSH VC; 

- Ban Giám sát; 

- Trang thông tin điện tử TPLS; 

- Các thí sinh tham dự KTSH; 

- Lưu: VT+ HS TD. 

CHỦ TỊCH  

 

 
 

 
Nguyễn Văn Hạnh 

 

 

 


		2022-10-04T08:18:54+0700


		2022-10-04T08:19:05+0700




