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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 
CÔNG CHỨC NĂM 2019 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Số:  39 /TB-HĐTT      Lạng Sơn, ngày 27 tháng 9  năm 2019 

THÔNG BÁO 
Kết quả thi tuyển công chức vòng 1, triệu tập thí sinh và điều chỉnh 

 thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019 
 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện 
chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức 
của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, 
sử dụng và quản lý công chức;  

Căn Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 
ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế 
độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ thi 
tuyển công chức năm 2019;  

Trên cơ sở kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính của các thí sinh, tổ chức 
thi ngày 21/9/2019, 

Hội đồng Thi tuyển công chức Tỉnh Lạng Sơn năm 2019 thông báo: 

1. Kết quả thi tuyển công chức vòng 1 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng 
Sơn năm 2019 đối với 220 thí sinh. 

(Có biểu tổng hợp kết quả thi của từng thí sinh đính kèm). 
2. Triệu tập 153 thí sinh dự thi vòng 2 

(Có danh sách cụ thể đính kèm) 
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 3. Thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019  

Điều chỉnh thời gian thi từ 07 giờ 00 phút ngày 06/10/2019 (Chủ Nhật) 
thành: Thời gian bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 13/10/2019 (Chủ Nhật). 

Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2019, thông báo để các 
thí sinh biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành viên HĐTTCC năm 2019; 
- Ban Giám sát; 
- Sở Nội vụ; Công an tỉnh; 
C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: NC, TH, TT TH-CB; 
- Cổng thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

  TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
Dương Xuân Huyên 
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