
 

 

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

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SLĐTBXH       Lạng Sơn, ngày       tháng  4  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Niêm yết công khai kết quả điểm xét tuyển và dự kiến thí sinh  

trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

 trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2019 

 
 

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 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng 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 2261/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-LĐTBXH, ngày 16/12/2019 của Sở Lao 

động-Thương binh và xã hội năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ.SLĐTBXH, ngày 11/02/2020 của Sở Lao 

động Thương binh và xã hội về việc thành lập Hội đồngtuyển dụng viên chức 

năm 2019; 

Căn cứ Báo cáo số 106 /BC-HĐTDVC ngày 28/4/2020 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức Sở Lao đông-Thương binh và Xã hội năm 2019. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo Kết quả điểm xét tuyển 

và dự kiến thí sính trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019 như sau: 

1. Niêm yết công khai danh sách và kết quả(chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm 

theo)của 25 thí sinh tham gia kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Lao động –Thương binh và xã hội năm 2019 tại trụ sở Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội ( địa chỉ: số 617 Đường Bà Triệu, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn), các đơn vị sự nghiệp có thí sinh đăng ký dự tuyển 



 

 

viên chức và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội tại địa chỉ: http://soldtbxh.langson.gov.vn/ trong thời hạn 15 ngày 

kể từ 28/4/2020.  

2. Niêm yết công khai danh sách 08 thí sinh(chi tiết tại phụ lục số 02 kèm 

theo)dự kiến trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội năm 2019 tại trụ sở Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, các đơn vị sự nghiệp có thí sinh dự tuyển viên chức và 

đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 

tại địa chỉ: http://soldtbxh.langson.gov.vn/.  

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức, nếu thí sinh có 

kiến nghị, đề xuất thì gửi đơn về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xem 

xét, giải quyết(qua Văn phòng Sở: địa chỉ: số 617 Đường Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn)./. 

   Nơi nhận: 
   - Sở Nội Vụ; 

   - Lãnh đạo Sở;  

   - Ban Giám sát; 

   - Các đơn vị sự nghiệp;  

   - Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn;         

   - Trang thông tin điện tử Sở LĐ-TB&XH; 

   - Các thí sinh dự tuyển; 

   - Lưu: VT, HSTD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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