
 

 

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: 554/TB-SLĐTBXH   Lạng Sơn, ngày 10 tháng  11  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2) 

 

Căn cứ Quyết định số 6749/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/10/2020 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc công bố kết quả thi trắc nghiệm tại vòng 

1 kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020; 

Trên cơ sở báo cáo số 356/BC-HĐTDVC, ngày 10/11/2020 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức năm 2020 về Kết quả nhận đơn phúc khảo kết quả thi trắc 

nghiệm tại vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

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 (vòng 2) 

Tổng số 10 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020. 

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm) 

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2) 

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 

 

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