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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển viên chức huyện Bình Gia vòng 1 năm 2020 

 

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; 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 3373/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND huyện 

về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức huyện Bình Gia năm 2020, 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC THÔNG BÁO: 

1. Kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2020 đối với 07 thí sinh đã 

tham gia kỳ thi Vòng 1 ngày 30/12/2020 tại Hội đồng thi tuyển viên chức huyện 

Bình Gia. (có kết quả điểm thi của từng thí sinh kèm theo) 

2. Giao Phòng Nội vụ huyện công khai kết quả thi tuyển tại trụ sở làm 

việc của cơ quan, gửi thông báo kết quả thi tới từng thí sinh và nhận đơn phúc 

khảo theo quy định. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đăng tải công khai trên trang 

thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ binhgia.langson.gov.vn 

4. Thời gian và địa điểm nhận đơn phúc khảo: 

- Từ ngày 15/01 đến hết ngày 30/01/2021 (trong giờ hành chính); 

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ huyện Bình Gia. Địa chỉ: Khối phố II, 

Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia; 

- Lệ phí phúc khảo bài thi: 150.000 đồng/bài thi. 

Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo để các thí sinh biết./. 

  Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 
- Chủ tịchUBND huyện (B/c); 

- Thông báo công khai; 

- Phòng VH và TT; (Đăng tải trên trang TTĐT) 

- Lưu: VT, NV, HSTT. 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỦ TỊCH 
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