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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả kiểm sát hạch các trường hợp 

 tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỬA KHẨU 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

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

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

bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BQLKKTCK ngày 23/3/2022 của Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn phê duyệt nhu cầu tuyển dụng 

viên chức tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu năm 2022; Quyết định số 33/QĐ-

BQLKKTCK ngày 15/4/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Quản lý cửa 

khẩu năm 2022; 

Theo đề nghị của Hội đồng Kiểm tra sát hạch tại Báo cáo số 337/BC-

HĐKTSH ngày 30/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào 

làm viên chức tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu đối với 02 thí sinh. 

(Có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo) 

Điều 2. Giao Hội đồng Kiểm tra sát hạch của Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

niêm yết công khai kết quả trúng tuyển tại trụ sở Trung tâm Quản lý cửa khẩu, 

Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn và gửi Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển đến thí sinh theo quy định. 
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Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra sát hạch, Trưởng phòng Hành chính 

tổng hợp, Trưởng các phòng chuyên môn và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi  hành Quyết định này./.  

 
 

Nơi nhận:        
- Như Điều 3;                                            
- BQLKKTCKĐĐ-LS (Báo cáo); 
- Lãnh đạo TTQLCK; 

- Các Phòng CM; 
- Website Ban Quản lý; 
- Lưu: VT, HSTD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Vi Nhân Đạo 
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