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

   

Số:252 /TB-SNV  Lạng Sơn, ngày 29 tháng 9  năm 2017 

 

THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 

tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị 
sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành năm 2017;  

Căn cứ văn bản số 710/UBND-NC ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về 
việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong tuyển dụng công chức cấp 
xã, viên chức; Hướng dẫn số 218/HD-SNV ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về 
tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn 
năm 2017, 

Sở Nội vụ thông báo: 

Tính đến hết ngày 29/9/2017, Sở Nội vụ đã tiếp nhận 05 hồ sơ đăng ký 
dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017; 

Hồ sơ dự tuyển của các ông/bà có tên sau: 

1. Bà Hoàng Thu Thùy;  

2. Ông Hà Văn Thân;  

3. Bà Hoàng Thị Lan;  

4. Bà Hoàng Thị Huyền Chiêm; 

5. Bà Lê Thị Minh Thành. 

(Chi tiết theo biểu đính kèm) 

Sở Nội vụ thông báo để các thí sinh biết đồng thời đăng tải danh sách 
thí sinh đăng ký dự tuyển và thông báo kết thúc thời hạn đăng ký theo quy 
định./.  

Nơi nhận: 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Chi cục VTLT; 
- Văn phòng Sở; 
- Các cá nhân đăng ký; 
- Trang Thông tin điện tử SNV; 

- Lưu: VT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Vũ Đức Thiện 
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