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THÔNG BÁO   

Về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Căn cứ Thông báo số 317/TB-UBND ngày 12/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2020, 

Sở Nội vụ thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công 

chức vào Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tính đến hết ngày 03/7/2020, như sau: 

1. Chuyên ngành Lưu trữ học:  

- Chỉ tiêu: 01, trình độ Đại học. 

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, tổng 

hợp (Văn phòng Sở). 

- Số phiếu đăng ký dự tuyển đã tiếp nhận: 02. 

2. Chuyên ngành Luật: 

- Chỉ tiêu: 01, trình độ Đại học. 

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên thanh tra (Thanh tra Sở). 

- Số phiếu đăng ký dự tuyển đã tiếp nhận: 05. 

3. Chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước: 

- Chỉ tiêu: 01, trình độ Đại học. 

- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phụ trách công tác xây dựng chính quyền 

cơ sở (Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên). 

- Số phiếu đăng ký dự tuyển đã tiếp nhận: 01. 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn thông báo rộng rãi đến các cá nhân, cơ quan, tổ 

chức có liên quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- Các phòng, CQ, ĐV thuộc và trực thuộc Sở; 

- Website SNV; 

- Niêm yết tại SNV; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Quốc Khánh 
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