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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thí sinh không đủ
điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Ngoại vụ
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ
về Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi
nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạn chức danh nghề nghiệp viên chức;
Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi
hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bô ̣ Trưởng
Bộ Nô ̣i vu ̣ 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 228/2016/TT-BTC ngày
11/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức,
viên chức;
Căn cứ Quyế t đinh
̣ số 1488/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Chủ tich
̣
UBND tỉnh Lạng Sơn về viê ̣c phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị
sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ năm 2021;
Sở Ngoại vụ đã ban hành Thông báo số 25/TB-SNgV ngày 04/8/2021về
việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021, niêm yết công khai và đăng tải
trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, theo đó thời gian nhận phiếu
đăng ký dự tuyển viên chức từ ngày 04/8/2021 đến hết ngày 06/9/2021. Qua
thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định, Sở Ngoại vụ đã tiến hành
kiểm tra, tổng hợp hồ sơ, rà soát, phân loại phiếu đăng ký dự tuyể n viên chức sự
nghiệp năm 2021. Kết quả cụ thể như sau:
1.Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2021: 01thí sinh.
2. Thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2021: 0 thí sinh.
(Có danh sách kèm theo Thông báo này).
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Trên cơ sở kết quả như trên, Sở Ngoại vụ giao Văn phòng Sở, Trung tâm
Thông tin và Dịch vụ đối ngoại có trách nhiệm niêm yết danh sách thí sinh đủ
điều kiện dự tuyển và thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển theo quy định tại trụ
sở cơ quan, đơn vị và đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở
Ngoại vụ./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- 01 thí sinh theo danh sách;
- Hội đồng TDVCSN năm 2021, Ban Giám sát;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm TT&DVĐN;
- Trang TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, VP.
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