
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ 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  6 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức của Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn 

vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020; 

Căn cứ thông báo số 317/TB-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2020; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn thông báo tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/6/2020 đến hết 

ngày 15/7/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

2.  Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Số 617 

Bà Triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn.  

Người tiếp nhận hồ sơ: Nông Thị Thanh Tường, điện thoại: 0205.3700.888. 

3. Để phục vụ cho việc gửi, nhận các thông tin liên quan đế kỳ thi tuyển công 

chức năm 2020 giữa Hội đồng tuyển dụng và thí sinh, khi đến nộp Phiếu đăng ký 

dự tuyển, thí sinh nộp kèm: 

- 03 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận (không dán tem); 

- Tiền tem: 15.000 đồng (để quay tem cho 03 phong bì đối với các nội 

dung bắt buộc phải gửi bằng văn bản đến cho thí sinh); 

- Phí dịch vụ tin nhắn: 10.000 đồng. Các thông báo của Hội đồng tuyển 

dụng sẽ được thông báo đến thí sinh qua tin nhắn SMS (thí sinh có thể đăng ký 

hoặc không đăng ký nhận tin nhắn).  
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Trường hợp không đăng ký nhận tin nhắn, thí sinh chủ động cập nhật, 

theo dõi thông tin của Hội đồng tuyển dụng thông báo trên cổng thông tin điện 

tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/ 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các 

thí sinh dự tuyển được biết để tiện liên hệ./. 

 
Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng TH-NC UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c);                                                                             

- Lãnh đạo Sở;  

- C, P CVP; 

- Trang TTĐT Sở;                                                                                                    

- Lưu: VT, (T).      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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