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THÔNG BÁO 
 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện; thí sinh đủ điều kiện xét 

tuyển đặc cách dự tuyển viên chức vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ 
trực thuộc Sở Nội vụ năm 2017 

________________________ 

           

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;   

Xét Biên bản ngày 07/10/2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 
2017, Sở Nội vụ thông báo nội dung tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:  

1. Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 05 thí sinh.  

2. Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: 05 thí sinh. 

Trong đó: 

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách: 01 thí sinh; 

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển: 04 thí sinh; 

- Thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển: 0 thí sinh. 

 (Chi tiết theo danh sách đính kèm) 

3. Hội đồng kiểm tra, sát hạch của Sở Nội vụ sẽ tiến hành xét tuyển đặc cách 
đối với thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 14 của Nghị 
định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ. 

4. Các thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách và thí sinh không 
trúng tuyển qua kỳ kiểm tra, sát hạch đặc cách sẽ tiếp tục tham dự kỳ xét tuyển 
viên chức năm 2017 của Sở Nội vụ. 

5. Thời gian, địa điểm, hình thức xét tuyển: 

5.1. Đối với xét tuyển đặc cách 

- Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn; 

- Thời gian kiểm tra, sát hạch: Dự kiến 8 giờ, 00 phút ngày 02 tháng 11 năm 
2017; 

- Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Tại Hội trường tầng 4 (Phòng 407), Sở Nội vụ 
tỉnh Lạng Sơn (Số 4, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 
Sơn). 
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5.2. Đối với xét tuyển (thực hiện theo điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, 
ngày 12/4/2012 của Chính phủ) 

- Hình thức kiểm tra, xét tuyển: Phỏng vấn; 

- Thời gian kiểm tra phỏng vấn: Dự kiến 8 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 
năm 2017; 

- Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Tại Hội trường tầng 4 (Phòng 407), Sở Nội vụ 
tỉnh Lạng Sơn (Số 4, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 
Sơn). 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn thông báo để các thí sinh biết. Thông báo này được 
đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết tại Sở Nội vụ tỉnh 
Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo SNV; 
- Thành viên: HĐTD; HĐ kiểm tra, sát hạch: 
- VP, CCVC; 
- Chi cục VTLT; 
- Các thí sinh dự tuyển; 
- Trang thông tin điện tử SNV; 
- Lưu: VT, VP.    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 
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