
 

 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-HĐXT            Kon Tum, ngày      tháng   năm   
 

THÔNG BÁO 

Kết quả các hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển 

viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu 

kinh tế năm 2020 

 

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-BKTPĐKDT 07/7/2020 của Ban kiểm tra phiếu 

đăng ký dự tuyển báo cáo về việc thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét 

tuyển viên chức Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu 

kinh tế năm 2020. Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý Khu kinh tế thông báo 

kết quả các hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự xét tuyển viên chức Ban quản lý cửa 

khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế năm 2020, như sau: 

I. Chỉ tiêu xét tuyển Viên chức: Gồm có 01 chỉ tiêu, cụ thể:  

1. Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y: 01 chỉ tiêu/01 vị trí việc làm; 

II. Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 01 hồ sơ/01chỉ tiêu/01 vị trí việc làm. 

III. Hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển: 01 hồ sơ, gồm: 

- Hành chính tổng hợp - Thông dịch tiếng Lào tại cửa khẩu: 01/01 hồ sơ; 

    (Có danh sách kèm theo Thông báo này). 

IV. Hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển: 0. 

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum; trên trang thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh tế http//kkt.kontum.gov.vn. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế, địa chỉ khu I- Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, điện thoại 0266.288.788./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                   
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các thí sinh dự xét tuyển; 

- Ban Giám sát xét tuyển viên chức;  

- Thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Lưu: VT, VP, H/s xét tuyển. 

   TM.HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU 

KINH TẾ TỈNH KON TUM 
 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 
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