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THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2020
của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày
29/11/2018 của Chính phủ 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;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi
phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày
14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển
dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh
nghề nghiệp 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;
Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-SNgV ngày 30/9/2020 của Giám đốc Sở
Ngoại vụ về việc phê duyệt kết quả kiểm tra thực hành và danh sách trúng tuyển
trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn;
Sở Ngoại vụ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức kỳ tuyển
dụng viên chức năm 2020 như sau:
1. Danh sách các thí sinh trúng truyển: có danh sách trúng tuyển kèm
theo.
2. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày Thông báo, các thí sinh
trúng tuyển phải đến xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học
tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự
tuyển theo quy định.
Địa điểm: Văn phòng Sở Ngoại vụ, số 10 đường Hùng Vương, phường
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
3. Sở Ngoại vụ thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- Hội đồng TDVC năm 2020 của Sở;
- Trung tâm TT&DVĐN;
- Website của sở;
- Các thí sinh theo danh sách (01b);
- Lưu VT, VP.
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