
 

 

 

 

SỞ LĐ – TB&XH TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN 

CHỨC NĂM 2020 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:  184/TB-HĐTDVC Lạng Sơn, ngày 25 tháng 9  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập và thu phí dự thi tuyển dụng viên chức năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-UBND  ngày 07/8/2020 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 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4996/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/8/2020 của Giám đốc Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụngviên 

chức Sở Lao động–Thương binh và Xã hội năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-SLĐTBXH ngày 13/8/2020 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, 

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn năm 2020; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 thông báo: 

1. Danh mục tài liệu ôn tập 

 (Có danh mục tài liệu kèm theo) 

2. Cung cấp tài liệu và thu phí dự thi  

a) Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/người (Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của 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). 

b) Thời gian cung cấp tài liệu và  thu phí: 01 buổi, từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 

02/10/2020 (Thứ sáu).  

c) Địa điểm: Văn phòng Sở, tầng 1 trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội tỉnh Lạng Sơn, số 617 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn. 
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Đề nghị các thí sinh đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nộp lệ phí dự 

thi theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c) 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- HĐTDCV; 

- Thí sinh;  

- Lưu: VT, HSTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Hà Thị Hải Yến 
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