
 

 

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

 

THÔNG BÁO 

Thay đổi một số nội dung tại Kế hoạch số 02/KH-SLĐTBXH ngày 

09/01/2023 và 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 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-SLĐTBXH ngày 02/3/2023 của Giám 

đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về điều chỉnh Quyết định số 

963/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/02/2023 về hình thức tuyển dụng bổ sung viên 

chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo thay đổi một số nội dung 

như sau: 

1. Thay đổi nội dung “Thời gian thi” được quy định tại tiểu mục 1.2, 

mục 1, phần IV của Kế hoạch số 02/KH-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 về tuyển 

dụng bổ sung viên chức sự nghiệp năm 2022 và tại tiểu mục 1.2, mục 1, phần III 

của Thông báo số 05/TB-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 tuyển dụng bổ sung viên 

chức sự nghiệp năm 2022. 

Cụ thể:   

+ Thời gian thi: Bài giảng lý thuyết là 30 phút; Bài giảng thực hành là 60 

phút (trước khi thi thực hành, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).  

2. Các nội dung khác trong Kế hoạch số 02/KH-SLĐTBXH ngày 

09/01/2023 và Thông báo số 05/TB-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 không thay đổi. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo đến các cơ 

quan, đơn vị được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (bc);  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Lạng Sơn (t/b); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; trường Cao đẳng nghề LS; 

- Trang thông tin điện tử của Sở;  

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
 


		2023-03-02T10:37:11+0700


		2023-03-02T11:11:11+0700


		2023-03-02T11:11:11+0700


		2023-03-02T11:11:11+0700




