
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:      /TB-SNgV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày    tháng    năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020  

 
 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ 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 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; 

Căn cứ Công văn số 391/SNV-CCVC ngày 03/4/2020 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Thực hiện Thông báo số 25/TB-SNgV ngày 15/6/2020 của Giám đốc Sở 

Ngoại vụ về tuyển dụng viên chức năm 2020. 

 Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự 

tuyển viên chức năm 2020 của Sở Ngoại vụ có tổng số là: 01 thí sinh đăng ký dự 

tuyển. Trong đó có 01 thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển: 01 người, thí sinh 

không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển: Không có. 

                      (Có biểu tổng hợp danh sách kèm theo) 

Sở Ngoại vụ xin thông báo./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- Sở Nội vụ;                                                               
- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm TT&DVĐN; 

- Trang Website của Sở Ngoại vụ; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 

                                          

 

http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
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