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

SỞ NGOẠI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SNgV Lạng Sơn, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Ngoại vụ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤTỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, Công chức  và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 

2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

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

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 hạng 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 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý 

tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/ 02/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 02/ 4 /2020 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 

Điều 3 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021của Sở Ngoại vụ 

tại Báo cáo số 104/BC-HĐTD ngày 20/10/2021 báo cáo kết quả xét tuyển viên 

chức năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhậnkết quả tuyển dụng viên chức năm 2021Sở Ngoại vụ tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021. 

(Có danh sách trích ngang kèm theo) 
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Điều 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả 

tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên Trang thông tin 

điện tử của cơ quan và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản 

tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo 

phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan để hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng (Theo Điều 16 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ). 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức, Chánh văn phòng 

Sở,Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại trực thuộc Sở và thí sinh 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Sở Nội vụ tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐN của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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