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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ thi  

tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/2/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn; 

Căn cứ đơn xin rút kết quả trúng tuyển của thí sinh Sầm Thúy Quỳnh, Lý Thị 

Liên và thí sinh Hoàng Thị Huệ; 

Theo đề nghị của phòng Nội vụ tại Tờ trình số 48/TTr-NV ngày 14/02/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hủy kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể 

năm 2021 tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Ba Bể về phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 

2021 đối với 03 thí sinh sau: 

1. Thí sinh Sầm Thúy Quỳnh, sinh ngày 26/4/1996, nơi thường trú: Tiểu khu 

1, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. 

- Vị trí dự tuyển: Giáo viên THCS dạy môn Tiếng anh; 

- Lý do hủy kết quả trúng tuyển: Theo nguyện vọng của thí sinh do không 

thể sắp xếp thời gian tham gia công tác. 

2. Thí sinh Lý Thị Liên, sinh ngày 17/02/1993, nơi thường trú: Thôn Bản 

Slành, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Vị trí dự tuyển: Giáo viên THCS dạy môn Văn - Sử. 
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- Lý do hủy kết quả trúng tuyển: Theo nguyện vọng của thí sinh do thi đỗ 

trong kỳ thi tuyển dụng viên chức tại huyện Ngân Sơn và đã nhận công tác tại 

huyện nhà. Không có nhu cầu công tác trên địa bàn huyện Ba Bể. 

3. Thí sinh Hoàng Thị Huệ, sinh ngày 12/12/1994, nơi thường trú: Khu phố, 

xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Vị trí dự tuyển: Giáo viên THCS dạy môn Văn - Địa. 

- Lý do hủy kết quả trúng tuyển: Theo nguyện vọng của thí sinh do thi đỗ 

trong kỳ thi tuyển dụng viên chức tại huyện Ngân Sơn và đã nhận công tác tại 

huyện nhà. Không có nhu cầu công tác trên địa bàn huyện Ba Bể. 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- LĐ UBND huyện; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban giám sát; 

- Văn phòng HĐND&UBND (Đăng tải lên CTTĐT 

huyện); 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lưu Quốc Trung 
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