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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Ngọc Hồi, ngày        tháng        năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển vòng 2 viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019 
 

  

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về 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 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 3167/UBND-TH ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về 

việc tuyển dụng viên chức thuộc UBND huyện Ngọc Hồi năm 2019;  

Căn cứ Kế hoạch số 2011/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

UBND huyện Ngọc Hồi về việc tuyển dụng viên chức huyện Ngọc Hồi năm 2019 

và Công văn số 2022/UBND-NV ngày 02/12/2019 của UBND huyện về việc đính 

chính nhu cầu tuyển dụng năm 2019; 

Căn cứ báo cáo kết quả xét tuyển vòng 2 của Hội đồng xét tuyển viên chức 

huyện Ngọc Hồi năm 2019 (Báo cáo số 44/BC-HĐXT ngày 06/02/2020 của Hội 

đồng xét tuyển);     

UBND huyện thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 viên chức huyện Ngọc 

Hồi năm 2019, cụ thể như sau: (có danh sách kèm theo). 

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Ngọc Hồi (địa 

chỉ:http://ngochoi.kontum.gov.vn); niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của 

UBND huyện Ngọc Hồi (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, 

Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển 

dụng)./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, GD&ĐT; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Trung tâm VHTTDLTT; 

- Các đơn vị sự nghiệp có  

nhu cầu tuyển dụng; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Châu Ngọc Lân 
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