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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển công chức vòng 2 và dự kiến thí sinh  

trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-

CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 

dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020, 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 thông báo: 

1. Kết quả điểm thi vòng 2 và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi 

tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (có kết quả điểm thi chi tiết theo phụ 

lục đính kèm).  

2. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 tiếp nhận đơn phúc khảo bài 

thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành từ ngày 06/11/2020 đến hết ngày 

20/11/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). Đơn phúc khảo gửi về địa 

chỉ: Bộ phận văn thư (phòng 108) Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: số 04 

đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Phí phúc khảo bài thi: 150.000 đồng/01 bài thi. 

Lưu ý: Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau 

ngày 20/11/2020 (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu 

đơn được gửi theo đường bưu điện hoặc tính từ ngày ghi trên sổ Công văn đến 

nếu đơn được gửi trực tiếp tại Sở Nội vụ); không phúc khảo đối với các đơn đề 

nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex. 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 thông báo để các thí sinh được 

biết./. 

Nơi nhận: 
- Thí sinh dự thi vòng 02; 

- HĐTD công chức năm 2020; 

- Trưởng Ban Giám sát kỳ thi; 

- Phòng CCVC; 

- Website SNV: 

- Lưu: VT, HĐTD. 
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