
  

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, 

SÁT HẠCH NĂM 2019 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Số: 70 /TB-HĐKTSH      Lạng Sơn, ngày  28  tháng 8 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Điều chỉnh thời gian kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận 

 không qua thi tuyển vào công chức năm 2019 

 

Ngày 23/8/2019, Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận 
không qua thi tuyển công chức năm 2019 đã ban hành Thông báo số 66/TB-
HĐKTSH thông báo tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát 
hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019. 

Tuy nhiên do yêu cầu công tác, Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp 

tiếp nhận không qua thi tuyển công chức năm 2019 thông báo điều chỉnh thời 

gian tổ chức kiểm tra, sát hạch cụ thể như sau: 

 Điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch từ buổi sáng ngày 

07/9/2019 sang buổi sáng ngày 08/9/2019. 

Các nội dung khác giữ nguyên như Thông báo số 66/TB-HĐKTSH ngày 

23/8/2019 của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch trường hợp tiếp nhận không 

qua thi tuyển vào công chức năm 2019. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển 
vào công chức năm 2019 trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Thành viên Hội đồng KTSH năm 2019; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT. 

  TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
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