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

SỞ LAO ĐỘNG -THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

 

THÔNG BÁO 

Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia  

xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

 Sở Lao động – Thƣơng binh và xã hội (vòng 2) năm 2019 

 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; 

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 Quyết định số 491/QĐ-UBND, ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành tuyển dụng viên chức năm 

2019 của 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 về tuyển dụng viên chức 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 đồng tuyển dụng viên chức 

năm 2019  

Căn cứ Báo cáo số 86/BC-HĐTDVC ngày 10//4/2020 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Lao động -Thương binh và Xã hội năm 2019 về Kết quả xét 

phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (vòng 1) năm 2019. 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo Danh sách thí sinh đủ 

điều kiện, không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2019 

như sau: Đến ngày 01/4/2020 Sở Lao động Thương binh xã hội đã nhận được 42 

phiếu đăng ký xét tuyển viên chức của 42 thí sinh đăng ký tham dự kỳ xét tuyển 

viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh 

và xã hội. Ngày 07/4/2020 Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đã tổ 

chức họp xét phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh, kết quả: Tổng số thí sinh 

đăng ký xét tuyển là 42 thí sinh trong đó: 
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1. Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2019: 25 thí 

sinh.  

2. Thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2019: 17 

thí sinh.  

( Chi tiết tại Phụ lục số 01, 02 kèm theo) 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia xét tuyển 

viên chức (vòng 2) năm 2019 được niêm yết công khai tại Trụ sở cơ quan Sở 

Lao động - Thương binh  và Xã tỉnh Lạng Sơn hội (Địa chỉ 617 Đường Bà Triệu 

Phường Đông Kinh thành phố Lạng Sơn), 05 đơn vị sự nghiệp có thí sinh đăng 

ký tham dự kỳ xét truyển 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/. 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Sở LĐTBXH qua số điện thoại 0913120682 để 

được giải đáp, hướng dẫn./. 

 

   Nơi nhận: 

   - Sở Nội vụ; 
   - Lãnh đạo Sở;  

   - Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

   - Ban Kiểm tra sát hạch; 

   - Ban Giám sát; 

   - Các đơn vị sự nghiệp;  

   - Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn;         

   - Trang thông tin điện tử Sở LĐTBXH; 

   - Các thí sinh dự tuyển; 

   - Lưu: VT, HSTD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn  

 

 

http://soldtbxh.langson.gov.vn/
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