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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển viên chức  

sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2020 

 

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 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29 tháng 11 năm 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; 

Trên cơ sở Báo cáo số 66/BC-HĐXT ngày 18/5/2020 của Hội đồng xét tuyển 

viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2020 về báo cáo kết quả xét 

tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2020; 

UBND thị xã Ba Đồn thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn năm 2020, như sau: 

1. Kết quả xét tuyển đối với 110 thí sinh đăng ký xét tuyển cụ thể (có danh 

sách kèm theo). 

2. UBND thị xã niêm yết kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển tại 

Trụ sở UBND thị xã (số 84 đường Hùng Vương, phường Ba Đồn, thị xã Ba 

Đồn) và trên trang thông tin điện tử thị xã Ba Đồn 

https://badon.quangbinh.gov.vn kể từ ngày có thông báo này./. 

 

Nơi nhận:                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

-  Các thí sinh;         KT.CHỦ TỊCH 

-  LĐ UBND thị xã;     PHÓ CHỦ TỊCH 

-  Hội đồng xét tuyển và Ban Giám sát;  

- Văn phòng UBND-HĐND thị xã 

  (để đăng tải trên trang Web); 

 - Phòng Nội vụ (để niêm yết); 

-  Lưu hồ sơ HĐXT.                                  

 

                 Nguyễn Văn Tình 
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