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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thí sinh không đủ  

điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022  

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 

năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-SLĐTBXH ngày 09/6/2022 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội về kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra, rà soát, phân loại phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

sự nghiệp năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 thông báo danh sách thí 

sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 của 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cụ thể như sau: 

1. Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2022: 09 thí sinh. 

2. Thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2022: 0 thí sinh. 

(Có danh sách kèm theo Thông báo này). 

3. Giao Văn phòng Sở, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; Cơ sở Bảo trợ xã hội 

tổng hợp có trách nhiệm niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thí sinh 

không đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở cơ quan, đơn vị, đăng tải công khai trên trang 

thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- 09 thí sinh theo danh sách; 

- Hội đồng xét tuyển viên chức SN năm 

2022, Ban kiểm phiếu, Ban Giám  sát, Ban 

KTSH; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trường CĐN Lạng Sơn; Cơ sở BTXH tổng 

hợp; 

- Trang TTĐT của Sở LĐTBXH; 

- Lưu: VT, VP. 
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CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH 

Nguyễn Văn Giang 

http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
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