
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   634  /SNV-CCVC Lạng Sơn, ngày  18  tháng 6 năm 2019  

     V/v tiếp nhận, tổng hợp phiếu 
đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 

 

                         Kính gửi:  
 

- Các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Các Hội: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Văn học 
nghệ thuật, Hội nhà Báo. 

 

Thực hiện quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức 
các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, người làm việc tại 
các Hội có tính chất đặc thù năm 2019; 

 Căn cứ Thông báo số 332/TB-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2019. 

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành 
phố, các Hội: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội nhà Báo, Hội Văn học nghệ thuật 
thống nhất việc tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 
2019 như sau: 

1. Bố trí công chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của các thí sinh từ 
ngày 17/6/2019 đến hết ngày 16/7/2019 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

2. Tổng hợp danh sách, phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh gửi về Sở Nội 
vụ từ ngày 18-19/7/2019 (Biểu số 01 đính kèm), cụ thể: 

- Cơ quan, đơn vị tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển theo từng chỉ tiêu được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, danh sách tổng hợp sử dụng phông 
chữ Times New Roman trên phần mềm Office Excel và điền đầy đủ các thông 
tin vào biểu mẫu. 

- Kết thúc thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển, cơ quan, đơn vị tiến hành 
lập biên bản xác nhận số lượng phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu biên bản đính 
kèm). 

3. Để phục vụ cho việc gửi, nhận các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển 
công chức năm 2019 giữa Hội đồng tuyển dụng với thí sinh, Sở Nội vụ đề nghị 
các cơ quan, đơn vị thông báo đến các thí sinh dự thi: 

- Thu tiền tem (để quay tem cho 03 phong bì đối với các nội dung bắt buộc 
phải gửi bằng văn bản đến cho thi sinh1): 15.000 đồng. 

- Thu tiền tin nhắn qua hệ thống SMS Brandname:   

                                         
1 Thông báo kết quả thi tuyển (điểm thi, điểm phúc khảo), thông báo công nhận trúng tuyển. 



 

+ Các thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ được thông báo 
đến thí sinh qua tin nhắn SMS (thí sinh có thể đăng ký hoặc không đăng ký nhận 
tin nhắn). 

+ Phí dịch vụ: 10.000 đồng. 

+ Đối với trường hợp không đăng ký nhận tin nhắn qua dịch vụ tin nhắn 
SMS, thí sinh tự cập nhật, theo dõi thông tin của Hội đồng tuyển dụng thông báo 
trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/  

(Danh sách đăng ký nhận tin nhắn theo Biểu số 02 đính kèm) 

Văn bản, các mẫu biểu đính kèm văn bản này được đăng tải trên trang 
thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/ 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- LĐ Sở Nội vụ; 
- Phòng CCVC; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Hoàng Thị Hiền 
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