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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện 

 dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 huyện Cao Lộc 

  

Căn cứ Thông báo số 117/TB-UBND, ngày 31/5/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện Cao Lộc năm 2021;  

Căn cứ Quyết định số 3950/QĐ-UBND, ngày 30/8/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc kiện toàn Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021;. 

Căn cứ Quyết định số 4007/QĐ-UBND, ngày 01/9/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Cao Lộc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều 

kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021;  

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 thông báo: 

1. Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức năm 2021: 35 thí 

sinh (trong đó có 02 thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn thực hiện tiếp nhận vào làm viên 

chức theo Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

đối với vị trí việc làm Địa chính viên hạng III). 

Việc triệu tập các thí sinh dự tuyển tại vị trí việc làm Địa chính viên hạng III 

sẽ căn cứ vào kết quả xét tuyển vào làm viên chức theo quy định. 

 2. Thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức năm 

2021: 10 thí sinh.  

(Chi tiết theo Biểu số 01, 02 kèm theo) 

  Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 giao Phòng Nội vụ  

niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thí sinh không đủ điều kiện 

dự tuyển tại trụ sở làm việc của UBND huyện; đăng tải công khai trên Trang thông 

tin điện tử của huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Hội đồng TDVC; 

- Phòng Nội vụ (để niêm yết); 

- CPVP UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện (để đăng tải); 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
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