
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỘC BÌNH 
 

 

Số:            /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lộc Bình, ngày         tháng 6  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

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

 thí sinh được miễn thi phần thi Tin học, Ngoại ngữ trong kỳ  

thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2020 

 

 

Thực hiện Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND cấp huyện năm 2020; Thông báo số 318/TB-UBND ngày 

09/4/2020 của UBND huyện Lộc Bình về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp công lập năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình thông báo danh sách thí sinh đủ điều 

kiện, không đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh được miễn thi phần thi Tin học, 

Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển viên chức huyện năm 2020 cụ thể như sau: 

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức: 186 thí sinh. 

2. Tổng số thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức: 22 thí sinh (lý 

do không nộp phí dự tuyển). 

3. Miễn thi phần thi tin học đối với: 01 thí sinh (do có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng tin học). 

4. Miễn thi phần thi ngoại ngữ đối với: 184 thí sinh (do là người dân tộc 

thiểu số, có chứng chỉ tiếng dân tộc, đăng ký dự thi vào vị trí việc làm yêu cầu 

chuyên môn là ngoại ngữ). 

 (Có danh sách cụ thể kèm theo) 

Các thí sinh có tên trong danh sách niêm yết kiểm tra kỹ các thông tin cá 

nhân, nếu có sai sót đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ theo số điện thoại 

(0205)3.840.688 để kịp thời điều chỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển dụng viên chức; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Văn phòng HDDND&UBND huyện 

(đăng tải lên trang thông tin điện tử); 

- Phòng Nội vụ (Niêm yết); 

- Lưu: HSTD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Đặng Ân 
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