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S ố :^ ^  ^  /TB-UBND Lộc Ninh, n g a y j^  tháng năm 2019

THÔNG BÁO
Ket quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dư tuyển đăng ký 
tại phiêu dự tuyên trong kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm 2019.

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửu 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 chê độ hợp đông một sô loại công việc trong cơ quan hành 
chính nhà nước, đoTi vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BIW ngày 14/5/2019 của Bộ trưcmg Bộ Nội vụ về 
việc 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 họp đồng 
một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-SNV ngày 26/8/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 
về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 
huyện Lộc Ninh năm 2019;

Xét báo báo số 01/BC-HĐTDVC ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng tuyển 
dụng viên chức huyện năm 2019;

UBND huyện thông báo kết quả kiểm tra, điều kiện, tiêu chuẩn hồ sơ dự tuyển 
dụng viên chức huyện Lộc Ninh năm 2019 như sau:

1. Tổng số tiếp nhận:
- Tổng số hồ sơ nộp dự tuyển viên chức huyện Lộc Ninh năm 2019: 06 hồ sơ {có 

danh sách kèm theo) trong đó (Phòng Nội vụ-LĐTBXH 01, Ban QLRPH Lộc Ninh: 02, 
Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết 02, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 01).

2. Hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn:
Hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 là 04 hồ sơ (có danh sách kèm theo)

3. Hồ sơ không đủ điều kiện tiêu chuẩn:
Hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 là 02 hồ sơ (có danh sách 

kèm theo)
Thông báo này được niêm yết tại trụ sở ƯBND huyện, Phòng Nội vụ - Lao động, 

Thương binh và Xã hội; đồng thời được thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh- truyền 
hình (Phòng Văn hóa- Thông tin huyện) và trang thông tin điện tử huyện Lộc Ninh

Trên đây là thông báo của ƯBND huyện kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn 
phiếu đăng ký dự tuyển đối với hồ sơ dự tuyển viên chức huyện Lộc Ninh năm 2 0 1 ^ ^
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DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIÈU KIỆN THAM D ự  
VÒNG 2 KỲ TUYẺN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Thông báo số: /TB-UBND ngàyyy  /  / ỡ  /2019 của Chủ tịch ƯBND huyện)

11 Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Giói
tính

Quê quán
Hộ khẩu 

thường trú

Trình 
độ học 

vấn

Trình độ 
chuyên môn

Tin học
Ngoại

ngữ
Chức danh, đơn vị đăng 

ký

1 Phạm  K hắc H oàng 23/02/1984 Kinh Nam Hà Tĩnh Đồng Tâm- 
Đồng phú- BP 12/12

Kỹ sư khoa học 
câ y  trồng

B B
Nhân viên kỹ thuật Ban 

quản lý rừng phòng h ộ  Tà 
Thiết

2 Phan Anh Tuấn 10/4/1990 Kinh Nam Thái Bình Xã Lộc Tấn 12/12 Luật kinh tế

ứng dụng 
công nghệ 

thông tin cơ 
bản

B
Nhân viên kỹ thuật Ban 

quản lý rừng phòng hộ Lộc 
Ninh
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HUYỆN NĂM 2019

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Dân
tộc

Giói
tính

Quê quán
Hộ khẩu thường 

trú

Trình 
độ học 

vấn
Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ

Chức danh, đơn vị 
đăng ký

1 Trịnh Thị Thu Thảo 20/5/1991 Kinh Nữ Phú Thọ Xã Lộc Thuận 12/12

Cử nhân Tài chính ngân 
hàng (Chứng chi bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ 
chuyên ngành lưu trữ)

B B
Phụ trách kho lưu trữ 

Phòng Nội vụ - 
LĐTBXH

2 Nguyễn Xuân Hoạch 10/11/1988 Kinh Nam Thanh Hóa Xã Lộc Thiện 12/12
Kỹ sư bảo quản chế biến 

nông sản B B
Nhân viên kỹ thuật Ban 
quản lý rừng phòng hộ 

Lộc Ninh

3 Nguyễn Thành Long 10/8/1992 Kinh Nam Vĩnh Phúc Thị trấn Lộc Ninh 12/12 Kỹ sư công nghệ môi trưòmg B B
Nhân viên kỹ thuật Ban 
quản lý rừng phòng hộ 

Tà Thiết

4 Nguyễn Thành Trung 18/02/1993 Kinh Nam Hà Nội Thị trấn Lộc Ninh 12/12 Kỹ sư nông học B B
Nhân viên kỹ thuật 
Trung Tâm Dịch vụ 

nông nghiệp


