
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số:        /TB-SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 

(Tính đến hết ngày 26/4/2021) 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Thực hiện Thông báo số 172/TB-UBND ngày 03/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thông báo tuyển dụng công chức năm 2021. 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÔNG BÁO: 

 Tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội đến hết ngày 26/4/2021 có tổng số là: 04 hồ 

sơ, cụ thể như sau: 

- Vị trí việc làm Chuyên viên Thanh tra Sở 

+  Chuyên ngành Luật: 04 hồ sơ. 

(Có biểu tổng hợp kèm theo) 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các thí sinh có nhu 

cầu dự tuyển công chức năm 2021 cân nhắc xem xét lựa chọn đơn vị phù hợp và 

nộp phiếu đăng ký dự tuyển về của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chậm 

nhất ngày 05/5/2021 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Sở Nội vụ (b/c);                                                                 
- Lãnh đạo Sở; 

- C, PC VP; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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