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Số: 129 /TB-SNV Lạng Sơn, ngày  04 tháng  7  năm 2019 
  

  
THÔNG BÁO 

Về việc bổ sung ngành học phù hợp với vị trí việc làm  
theo nhu cầu tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ 

 

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-UBND, ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù 
năm 2019; Thực hiện Thông báo số 332/TB-UBND ngày 14/6/2019 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2019; theo đó Sở 
Nội vụ có nhu cầu tuyển dụng 03 chỉ tiêu ở 03 vị trí việc làm tại các phòng 
chuyên môn của Sở Nội vụ. Sở Nội vụ đã tiến hành thông báo rộng rãi, công 
khai trên cổng thông tin điện tử của Sở và được gửi đến các Sở, ban, ngành, 
UBND các huyện thành phố biết về thời gian địa điểm thu nộp hồ sơ nhu cầu 
tuyển dụng… 

Đối với 01 vị trí việc làm tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng là Phòng Tổ 
chức biên chế và tổ chức phi chính phủ thuộc Sở Nội vụ yêu cầu trình độ đào tạo 
là Đại học và nhóm chuyên ngành Hành chính học. Đối với nhóm chuyên ngành 
này được Học viện Hành chính Quốc gia đào tạo, nhưng đến thời điểm hiện nay 
nhóm chuyên ngành Hành chính học đã được đổi tên thành ngành Quản lý nhà 
nước1. Do đó, các thí sinh có trình độ đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước 
hoặc ngành Hành chính học (trước đây) ở các cơ sở đào tạo trên cả nước có thể 
nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm trên theo các nội dung quy 
định tại Văn bản số 118/TB-SNV ngày 20/6/2019 của Sở Nội vụ Thông báo về 
địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển 
dụng công chức năm 2019. 

Sở Nội vụ thông báo đến các Sở, ban, ngành và UBND các huyện biết và 
phối hợp niêm yết thông báo./. 

Nơi nhận:                                                                     
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở;   
- Website Sở Nội vụ;                                                                           
- Lưu: VT, VP. 

  GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quốc Khánh 
 

 

                                         
1 Thông báo số 899/TB-HCQG ngày 27/7/2016 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc đổi tên ngành đào tạo 
trình độ đại học. 
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