
 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM 2022 

     Số:        /TB-HĐTD 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày       tháng  02  năm 2023 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện  

tham dự vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2253/KH-SKHĐT ngày 14/12/2022 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và 

Du lịch tỉnh Lai Châu thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022; Kế hoạch số 

102/KH-SKHĐT ngày 17/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung số 

lượng viên chức cần tuyển dụng của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và 

Du lịch thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-SKHĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTD ngày 22/02/2023 của Hội đồng 

tuyển dụng về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều 

kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả như sau: 

1. Thí sinh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo 

yêu cầu của vị trí việc làm của viên chức cần tuyển dụng: 31 thí sinh. 

2. Thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu 

cầu của vị trí việc làm của viên chức cần tuyển dụng: 01 thí sinh. 

(Có danh sách kèm theo) 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thông báo đến các thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kết quả vòng 1./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Hội đồng tuyển dụng; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tin); 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Thị Nguyện 
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