
 

SỞ NỘI VỤ LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA,  

SÁT HẠCH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Số:  87  /TB- HĐKTSH      Lạng Sơn, ngày   03   tháng 11  năm 2017 

THÔNG BÁO 
Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp xét tuyển đặc cách  

viên chức vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ  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 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, 
Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 
bồi dưỡng đối với viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn 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 Hướng dẫn số 218/HD-SNV ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ, Hướng 
dẫn Tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các 
sở, ngành năm 2017 

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-SNV ngày 06/10/2017 của Nội vụ về việc 
thành lập Hội đồng 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; 

Hội đồng, kiểm tra sát hạch thông báo: 

1. Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp xét tuyển đặc cách 
viên chức vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2017. 

(Theo biểu đính kèm) 

2. Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 
29//2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Số điểm của thí sinh không đạt 
từ 50 điểm trở lên, không trúng tuyển. 

- Căn cứ kết quả trên nếu thí sinh có nguyện vọng chuyển hồ sơ đăng ký dự  
tuyển tiếp lần 2 thì làm đơn gửi Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ trước 
ngày 07 tháng 11 năm 2017; 



 

- Thời gian xét tuyển lần 2: 08h 00 phút ngày 10 tháng 11 năm 2017. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo để thí sinh dự tuyển biết./. 

Nơi nhận: 
- Thí sinh kiểm tra, sát hạch; 
- Chi cục VTLT; 
- Thành viên HĐ KTSH; 
- Lãnh đạo SNV; 
- Website SNV; 
- Lưu: VT. 

  TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 
Vũ Đức Thiện 
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