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THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra, sát hạch thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2017 

 
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; 

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban 
hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế tổ chức thi thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-HĐTD ngày 13/10/2017 của Hội đồng  tuyển 
dụng viên chức Sở Nội vụ về việc thành lập Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên 
chức năm 2017 đối với Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng 
Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017; 
 

Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2017 
của Sở Nội vụ thông báo: 

 

Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2017 tổ chức kiểm tra, sát 
hạch thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2017, cụ thể như sau: 

1. Hình thức kiểm tra, sát hạch:  Phỏng vấn. 

2. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: Từ 8 h 00', ngày 10/11/2017 (Thứ Sáu). 

3. Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch: Phòng họp tầng 4 Sở Nội vụ, số 4, 
đường Quang Trung, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. 

4. Lưu ý: Thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch phải xuất trình giấy chứng 
minh nhân dân, những người không có giấy chứng minh nhân dân phải có một 
trong các giấy tờ sau: hộ chiếu, giấy phép lái xe (rõ ảnh) để kiểm tra khi vào phòng 
kiểm tra, sát hạch. 

Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm 2017 của Sở Nội vụ thông 
báo để thí sinh biết và thực hiện./. 
  Nơi nhận:       
- Lãnh đạo Sở; 
- Các thành viên BKTSH; 
- Văn phòng Sở (để niêm yết); 
- Chi cục VTLT; 
- Wedsite Sở Nội vụ; 
- Thí sinh đủ ĐKXT; 
- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 
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Vũ Đức Thiện 
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