
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH 

CÔNG CHỨC, THVCHC NĂM 2018 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 58/TB-HĐTNN Lạng Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2018 

THÔNG BÁO 
Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 

 viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên và tương đương 

Thực hiện Điều 34 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính 
phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Kế hoạch số 46/KH-
HĐTNN ngày 01/11/2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng 
viên chức hành chính năm 2018 tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Hội đồng thi); 
Hội đồng thi đã tổ chức chấm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức 
hành chính lên ngạch chuyên viên và tương đương.  

Hội đồng thi thông báo kết quả điểm thi của công chức, viên chức các cơ 
quan, đơn vị được cử tham dự kỳ thi (có danh sách kèm theo). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo kết quả điểm thi tới từng công chức, 
viên chức của cơ quan, đơn vị dự thi được biết. Hội đồng thi nhận đơn phúc 
khảo bài thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch 
chuyên viên và tương đương từ ngày 07/12/2018 đến hết ngày 21/12/2018 
(trong giờ hành chính, ngày làm việc).  

Hội đồng thi không nhận đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex và 
không giải quyết đối với đơn phúc khảo nhận được sau ngày 21/12/2018 (tính 
theo ngày đơn phúc khảo đến tại bộ phận Văn thư Sở Nội vụ). 

Đơn xin phúc khảo gửi về địa chỉ: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, số 04 đường 
Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

Phí phúc khảo bài thi: 150.000 đồng/01 bài thi.  

Hội đồng thi thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành viên HĐ thi nâng ngạch CC; 
- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố có thí sinh dự thi; 
- Sở Nội vụ; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: KGVX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 
 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
Hồ Tiến Thiệu 

 


		2018-12-06T11:02:16+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




