
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-SLĐTBXH Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển  

đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp 

 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

           

GIÁM ĐỐC 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 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội quản lý Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức 

của đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, ngành năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 1689/SNV-CCVC ngày 08/12/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về tổ chức tuyển dụng bổ sung viên chức đơn vị sự nghiệp công 

lập năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội về tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022; 

Thông báo số 05/TB-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội về Tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022. 

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/02/2023 của Giám đốc 

Sở LĐTBXH về thành lập Hội đồng tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp 

năm 2022;  

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội năm 2022. 
 

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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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thi tuyển đối với 02 thí sinh và công nhận kết 

quả trúng tuyển đối với 01 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển bổ sung viên chức sự 

nghiệp năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

(có Danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện thông báo công khai trên 

Trang Thông tin điện tử của Sở và gửi Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển 

bằng văn bản đến thí sinh; hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển 

dụng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng bổ sung 

viên chức sự nghiệp năm 2022; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Hội đồng TDVCSN; 

- Ban Giám sát; 

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, HSTDVC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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