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THÔNG BÁO
Kết quả điểm thi vòng 01,
triệu tập thí sinh thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư
số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 30/9/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020,

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 thông báo:
1. Kết quả thi vòng 01 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020 đối
với 239 thí sinh đủ điều kiện dự thi (kết quả điểm chi tiết theo phụ lục đính kèm)
được đăng tải trên website Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://sonv.langson.gov.vn/
mục tuyển dụng công chức, viên chức.
2. Triệu tập 205 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 02
a) Thời gian tổ chức thi vòng 02: Từ 7 giờ 00 phút, ngày 02/11/2020 (thứ
Hai)
- Từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút: thí sinh tập trung tại Nhà đa năng Trường
trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ nghe Hội đồng tuyển dụng phổ biến, quán triệt
nội quy thi.
- Từ 7 giờ 40: thí sinh tập trung tại phòng thi để làm bài thi.
b) Địa điểm thi vòng 02: Trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, đường
Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.
3. Thí sinh khi đi thi mang theo 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 thi.
Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 thông báo để thí sinh được biết
và thực hiện./.
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