
 

 

SỞ LĐ-TB&XH TỈNH LẠNG SƠN  

 HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG BỔ SUNG 

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-HĐTDVC Lạng Sơn, ngày           tháng 02 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2  

kỳ tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 

 

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 799/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/02/2023 của Giám đốc 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng bổ 

sung viên chức sự nghiệp năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/02/2023 của Giám đốc 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều 

kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 của 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

Hội đồng tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 thông báo danh 

sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 như sau: 

 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 gồm có 02 người. 

(Có danh sách thí sinh kèm theo). 

Hội đồng tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 thông báo để thí 

sinh biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- 02 thí sinh theo danh sách; 

- Hội đồng TDBSVCSN năm 2022; 

- Ban kiểm phiếu; 

- Ban Giám  sát; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trường CĐN Lạng Sơn;  

- Trang TTĐT của Sở LĐTBXH; 

- Lưu: VT, HSTDBSVCSN. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG BỔ SUNG 

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2022 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB&XH 

Đàm Văn Chính 
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