
 

UBND HUYỆN THƯỜNG XUÂN 

HĐXT VIÊN CHỨC HUYỆN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-HĐXT Thường Xuân, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp  

trực thuộc UBND huyện Thường Xuân  

 

 Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân; Quyết định số 407/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân về việc công nhận kết 

quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường 

Xuân.  

 Trên cơ sở tổng hợp điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên 

chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, Hội đồng xét tuyển viên 

chức thông báo kết quả xét tuyển,cụ thể như sau: 

1. Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 10 người. 

a) Trung tâm Văn hoá - TTTT và Du lịch: 06 người. 

- Vị trí Văn hoá - Thông tin: 01 người 

- Vị trí Phát thanh viên: 02 người 

- Vị trí Kỹ thuật viên: 01 người 

- Vị trí Kế toán - Hành chính: 02 người 

b) Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 04 người. 

- Vị trí Khuyến nông viên: 01 người 

- Vị trí Kế toán - Hành chính: 03 người 

2. Số thí sinh tham gia sát hạch vòng 2: 

- Số thí sinh có mặt:  06 người. 

- Số lượng thí sinh vắng măt: 04 người(vị trí Phát thanh viên: 01 người; vị 

trí Kế toán - Hành chính: 03 người) 

3. Kết quả xét tuyển: 

(Có danh sách thí sinh và kết quả điểm kèm theo) 

 Hội đồng xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

huyện Thường Xuân  thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh 

được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch và các PCT HĐ XTVC; 

- Thành viên HĐ XTVC; 

- Ban giám sát kỳ xét tuyển; 

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2; 

- Cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Trung tâm VH-TT-TT&DL; 

- Lưu HĐXTVC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Thành Lương 
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