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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự xét tuyển; danh sách thí sinh đủ điều kiện 

và không đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện Ngọc Hồi năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1619/KH-UBND ngày 23/7/2020 của UBND huyện 

về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi 

năm 2020 và Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND huyện 

về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Ban Quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng huyện Ngọc Hồi năm 2020. 

Xét biên bản làm việc ngày 12/10/2020 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự 

xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020. 

Hội đồng xét tuyển viên chức BQLDA ĐTXD huyện thông báo kết quả 

kiểm tra phiếu đăng ký dự xét tuyển; danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự 

tuyển và không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Ngọc hồi năm 2020, cụ thể như sau: 

- Tổng số phiếu đăng ký dự xét tuyển tiếp nhận, kiểm tra: 03 phiếu  

- Tổng số phiếu đăng ký dự xét tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn (vòng 1) được 

tham dự xét tuyển vòng 2: 03 phiếu. (có danh sách thí sinh theo phụ lục kèm theo) 

Tổng số phiếu đăng ký dự xét tuyển không đủ điều kiện, tiêu chuẩn (vòng 

1): 0 phiếu. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở HĐND&UBND huyện và 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện. Hội đồng xét tuyển viên chức 

thông báo cho các thí sinh đăng ký dự tuyển biết./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Các thành viên HĐXT; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, NV. 
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