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THÔNG BÁO 

Kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến trúng tuyển viên chức năm 2019 

tại các Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
 

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; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ 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 Thông tư số 15/2012/TT- NV ngày 25/12/2012 của  ộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 

bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư 03/2019/TT- NV ngày 14/5/2019 của 

 ộ 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 một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định 2014/QĐ-U ND ngày 24/10/2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc  an Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn năm 2019; 

Trên cơ sở báo cáo kết quả phỏng vấn thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên 

chức của Hội đồng xét tuyển viên chức  năm 2019 cơ quan  an Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN THÔNG BÁO: 

1. Kết quả điểm xét tuyển viên chức (vòng 2) thông qua hình thức phỏng 

vấn tại các Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc  an Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tổ chức ngày 14/12/2019 như sau: 

- Tổng số thí sinh tham gia phỏng vấn: 34 thí sinh. 

- Tổng số thí sinh không tham gia phỏng vấn: 02 thí sinh. 

- Tổng số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 11 thí sinh. 

(có kết quả điểm chấm phỏng vấn của thí sinh  

và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kèm theo) 
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2. Giao Hội đồng xét tuyển viên chức  năm 2019 cơ quan  an Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn niêm yết công khai kết quả điểm 

xét tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển tại trụ sở cơ quan, các Trung tâm Quản 

lý cửa khẩu, Trang thông tin điện tử  an Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn và thông báo kết quả đến thí sinh (qua phong bì thì sinh đã ghi 

sẵn địa chỉ khi nộp Phiếu dự tuyển). 

 an Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

thông báo kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức 

năm 2019 tại các Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc  an Quản lý để các 

đơn vị và thí sinh được biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Hội đồng XTVC; 

-  an Giám sát kỳ xét tuyển; 

- Các Trung tâm QLCK; 

- Trang TTĐT; 

- Các thí sinh; 

- Lưu: VT, HSTD. 

TRƢỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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