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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện  

dự tuyển 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; 

Trên cơ sở báo cáo số 296/BC-HĐTDVC, ngày 17/9/2020 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức năm 2020 về Kết quả tiếp nhận và thẩm định Phiếu đăng 

ký dự tuyển viên chức năm 2020; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn thông báo nội dung như 

sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020 

Tổng số 18 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020. 

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm) 

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 

2020 

Tổng số 02 thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020. Cụ 

thể Phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh sau: 

Thí sinh Dương Ngọc Ánh, chuyên ngành Công tác xã hội. 

Thí sinh Chu Thị Như Quỳnh, chuyên ngành Công tác xã hội. 

Lý do: không đáp ứng yêu cầu về nhóm chuyên ngành đào tạo được UBND 

tỉnh phê duyệt tại 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: 



2 

Giáo dục chuyên biệt hoặc Văn học đã qua đào tạo, bồi dưỡng công tác xã hội 

đối với trẻ tự kỷ từ 8 tuần trở lên. 

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm) 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển viên chức 

năm 2020 được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội, trụ sở các đơn vị sự nghiệp, được 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/ 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn thông báo rộng rãi 

đến các cá nhân, cơ quan,  tổ chức có liên quan được biết./. 

 
Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c);  

- Lãnh đạo Sở;  

- CVP; 

- Các phòng và tương đương; 

- Các đơn vị trực thuộc, Trường CĐNLS; 

- Trang TTĐT Sở;  

- Thí sinh;                                                                                                   

- Lưu: VT, (T).      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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