
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:      /SNgV-VP 
Về việc báo cáo danh sách người 

được tuyển dụng kỳ dụng viên chức 

năm 2020 của Sở Ngoại vụ 

Lạng Sơn, ngày      tháng  10  năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Nội 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 sự 

nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020, 

Trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn số 809/SNV-CCVC ngày 03/7/2020 

của Sở Nội vụ về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020, Sở Ngoại vụ đã 

triển khai và tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 theo đúng các 

quy định của pháp luật về tuyển dụng. 

Kết quả, đơn vị đã tuyển dụng được 01/01 viên chức, với vị trí Viên chức 

tổng hợp – biên, phiên dịch tiếng Anh.  

(Có danh sách người được tuyển dụng và các văn bản triển khai liên quan 

gửi kèm). 

Sở Ngoại vụ kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm TT&DVĐN; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 

 

 



 

DANH MỤC 

Các văn bản triển khai thực hiện việc tuyển dụng viên chức năm 2020 

(Kèm theo Công văn số:       /SNgV-VP ngày      /02/2020 của Sở Ngoại vụ) 

 

Stt Số ký hiệu văn bản Nội dung Ghi chú 

1 
25/TB-SNgV  

ngày 15/06/2020 
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020  

2 
60/QĐ-SNgV  

ngày 06/8/2020 
Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020  

3 
70/QĐ-SNgV  

ngày 14/8/2020 

Thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng viên chức năm 

2020 
 

4 
72/QĐ-HĐTDVC  

ngày 18/8/2020 

Thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên 

chức năm 2020 
 

5 
65/QĐ-HĐTDVC  

ngày 04/9/2020 

Thành lập Ban kiểm tra sát hạch kỳ tuyển dụng viên 

chức năm 2020 
 

6 
61/QĐ-SNgV  

ngày 07/8/2020 
Về hình thức tuyển dụng viên chức   

7 
47/TB-HĐTDVC  

ngày 15/9/2020 

Triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch thực hành kỳ 

tuyển viên chức năm 2020 của Sở Ngoại vụ 
 

8 
81/QĐ-HĐTDVC  

ngày 18/09/2020 

Ban hành nội quy kiểm tra sát hạch thực hành tuyển 

dụng viên chức năm 2020 
 

9 
94/BC-HĐTDV  

ngày 23/9/2020 

Báo cáo kết quả kiểm tra sát hạch thực hành viên chức  

năm 2020 
 

10 
49/TB-SNgV  

ngày 24/9/2020 
Kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2020  

11 
28/TTr-HĐTDVC  

ngày 28/9/2020 

Về việc đề nghị công nhận kết quả kiểm tra sát hạch 

thực hành kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 
 

12 
84/QĐ-SNgV 

ngày 30/9/2020 

Về việc phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch thực hành 

và danh sách trúng tuyển viên chức năm 2020 
 

13 
29/TB-SNgV 

ngày 30/9/2020 

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 

2020 
 

14 
88/QĐ-SNgV  

ngày 30/9/2020 
Về việc tuyển dụng viên chức (Hoàng Thị Mai Thu)  
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