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THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Ngoại vụ 

 

Thực hiện Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020; 

Ngày 20/9/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Ngoại 

vụ đã tổ chức kiểm tra sát hạch thực hành và thực hiện xét điểm ưu tiên đối với 

các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020.  

Xét Báo cáo số 94/BC-HĐTDVC ngày 23/9/2020 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức năm 2020, Sở Ngoại vụ thông báo kết quả  tuyển dụng viên 

chức năm 2020 như sau: 

I. TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI  

Tổng số thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 là 01 thí 

sinh, trong đó: 

Vị trí việc làm Tổng hợp – Biên, phiên dịch tiếng Anh: 01 thí sinh trúng 

tuyển. 

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA SÁT HẠCH THỰC HÀNH, 

ĐIỂM ƯU TIÊN VÀ DỰ KIẾN DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN 

1. Kết quả chấm điểm kiểm tra sát hạch thực hành 

 Vị trí việc làm Tổng hợp – Biên, phiên dịch tiếng Anh 

-  Thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên có: 01/01 thí sinh dự thi. 

-  Thí sinh đạt dưới 50 điểm có: Không có. 

2. Kết quả xét điểm ưu tiên 

Căn cứ theo khoản 4 Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện 

chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập, Hội đồng tuyển  dụng viên chức đã thực hiện xét xong 

điểm ưu tiên cho các thí sinh, cụ thể như sau: 

Vị trí việc làm Tổng hợp – Biên, phiên dịch tiếng Anh: 01 thí sinh (Người 

dân tộc thiểu số: được cộng 5 điểm). 
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3. Dự kiến danh sách trúng tuyển 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và khoản 6 Điều 2, Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đồng tuyển viên chức 

đã rà soát, xác định được  thí sinh dự kiến trúng tuyển, cụ thể: 

+ Vị trí việc làm Tổng hợp – Biên, phiên dịch tiếng Anh: 01 thí sinh trúng 

tuyển. 

(Có Danh sách chi tiết điểm và dự kiến trúng tuyển gửi kèm theo) 

Sở Ngoại vụ thông báo và niêm yết kết quả tuyển dụng viên chức năm 

2020 tại Trụ sở Sở Ngoại vụ, số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn và trên trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tại địa chỉ: 

https://songv.langson.gov.vn/ . 

Theo khoản 5 Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 

viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, Sở Ngoại vụ không thực hiện phúc khảo đối với kết quả kiểm 

tra sát hạch thực hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Hội đồng TDVC của Sở; 

- Trung tâm TTDVĐN; 

- Website của Sở; 

- Các thí sinh theo danh sách (1b); 

- Lưu VT, HĐTDVC. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
Trịnh Tuyết Mai 

 

https://songv.langson.gov.vn/
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