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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CÔNG CHỨC NĂM 2019 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Số:   84  /TB-HĐTT      Lạng Sơn, ngày   09  tháng 9  năm 2019 

THÔNG BÁO 
Về việc chuyển nguyện vọng thi tuyển công chức năm 2019 đối với  

vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển trong 
kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào  

công chức năm 2019 
 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ 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 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 trưởng 
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 ngày 15/3/2010 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ 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 973/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất 
đặc thù năm 2019; 

Căn cứ Thông báo số 332/TB-UBND ngày 14/6/2019 về việc tuyển dụng 
công chức năm 2019,  

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo: 

Ngày 08/9/2019, Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận 
không qua thi tuyển vào công chức năm 2019 đã tổ chức kiểm tra, sát hạch đối 
với 14 thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển công chức năm 
2019; 
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Kết quả: 01 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào vị trí việc làm: Phụ 
trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 
tại Thanh tra huyện Đình Lập thuộc UBND huyện Đình Lập (được phê duyệt 
01 chỉ tiêu tuyển dụng). 

Căn cứ kết quả trên, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo đến các thí 
sinh đã đăng ký thi tuyển vào vị trí việc làm: Phụ trách công tác thanh tra, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại Thanh tra huyện Đình 
Lập thuộc UBND huyện Đình Lập nghiên cứu những vị trí việc làm khác có 
yêu cầu về trình độ, chuyên môn phù hợp với trình độ và chuyên ngành đào tạo 
của thí sinh để chuyển nguyện vọng đăng ký thi tuyển công chức năm 2019 (vị 
trí việc làm cụ thể theo Thông báo số 332/TB-UBND ngày 14/6/2019 của 
UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2019).  

Đơn xin chuyển nguyện vọng của thí sinh gửi về Hội đồng thi tuyển công 
chức năm 2019, nộp tại bộ phận Văn thư Sở Nội vụ, số 04 đường Quang 
Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn chậm nhất 
ngày 13/9/2019 (tính theo ngày đơn thư đến tại bộ phận văn thư của Sở Nội 
vụ). Không giải quyết đối với các đơn đề nghị chuyển nguyện vọng nhận được 
sau ngày 13/9/2019. 

(Có mẫu đơn kèm theo Thông báo này) 

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 thông báo để các thí sinh được 

biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thành viên HĐTTCC năm 2019; 
- Lãnh đạo SNV; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT. 

  TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN  
KT. CHỦ TỊCH 
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