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THÔNG BÁO 
Kết quả kiểm tra, sát hạch (thi phỏng vấn) vòng 2 xét tuyển viên chức 

 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc phê duyệt kế hoạch số lượng, vị trí việc làm viên chức cần tuyển của các đơn 
vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai (đợt II/2021) và thông báo số 79/TB-UBND 

ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh chuyên ngành đào tạo 
đối với vị trí việc làm cần tuyển dụng; 

Căn cứ Quyết định số 511/QĐ-SGTVTXD ngày 16/11/2021 của Sở Giao thông 
vận tải – Xây dựng về việc thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức năm 2021, 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai  

Căn cứ vào kết quả kiểm tra sát hạch (thi phỏng vấn) vòng 2 xét tuyển viên chức 

năm 2021 của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng. 

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch (thi phỏng 

vấn) vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 đối với 25 thí sinh, cụ thể như sau: 

(Có danh sách kết quả kiểm tra, sát hạch kèm theo) 

Danh sách kết quả thi vòng 2 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Giao 
thông vận tải – Xây dựng, địa chỉ  https://sgtvtxd.laocai.gov.vn. 

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng thông báo để các đơn vị liên quan, thí sinh 

tham gia xét tuyển được biết, thực hiện theo quy định./. 
 

 

 Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức 
- Thí sinh tham gia dự tuyển viên chức;     
- Cổng thông tin điện tử của Sở; 
- Niêm yết công khai;                                                                             
- Lưu VT-VP.   

                                                                                         Nguyễn Quốc Huy 
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