
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN LANG CHÁNH 

PHÒNG NỘI VỤ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 57 /PT-PNV Lang Chánh, ngày 06  tháng 02 năm 2023 

 

 

PHIẾU TRÌNH 

Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng, sơ đồ vị trí các 

phòng, nội quy, hình thức và thời gian kiểm tra sát hạch vòng 2, kỳ xét 

tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo  

 

 

Kính gửi: Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển huyện. 

 

Độ mật: Không 

Độ khẩn: Không 

1. Tóm tắt nội dung cần trình: 

a) Căn cứ pháp lý: 

Thực hiện 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; Thông tư số 06/2020/TT-

BNV  ngày 02/12/2020 ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, 

viên chức, nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

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; 

b) Nội dung sự việc: 

Phòng Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức 

huyện ban hành Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng, sơ 

đồ vị trí các phòng, nội quy, hình thức và thời gian kiểm tra sát hạch vòng 2, kỳ 

xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022. 

2. Ý kiến đề xuất của người trình: Trình Chủ tịch Hội đồng xét tuyển 

huyện xem xét ban hành Thông báo.  

 Kính trình Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức huyện./. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Nam 

NGƯỜI TRÌNH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Thị Mùi 
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