UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Hoàng Thị Thu Huyền
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Hoàng Thị
Thu Huyền hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp1.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)2.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
2
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
1

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Hoàng Thị Thu Huyền biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Hoàng Thị Thu Huyền;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Trần Phương Mai
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Công Thương
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Trần Phương
Mai hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp3.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)4.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
4
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
3

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Trần Phương Mai biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Trần Phương Mai;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Trần Trung Dũng
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Công Thương
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Trần Trung
Dũng hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp5.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)6.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
6
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
5

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Trần Trung Dũng biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Trần Trung Dũng;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Hồ Thu Uyên
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Công Thương
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Hồ Thu Uyên
hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp7.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)8.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
8
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
7

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Hồ Thu Uyên biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Hồ Thu Uyên;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Hà Thị Thu Hương
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Khoa học và Công nghệ
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Hà Thị Thu
Hương hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp9.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)10.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
10
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
9

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Hà Thị Thu Hương biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Hà Thị Thu Hương;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Đinh Xuân Anh
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Khoa học và Công nghệ
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Đinh Xuân
Anh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp11.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)12.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
12
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
11

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Đinh Xuân Anh biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Đinh Xuân Anh;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Ngô Đình Vinh
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Ngô Đình
Vinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp13.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)14.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
14
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
13

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Ngô Đình Vinh biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Ngô Đình Vinh;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Hoàng Hồng Hương
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nội vụ
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Hoàng Hồng
Hương hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp15.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)16.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
16
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
15

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Hoàng Hồng Hương biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Hoàng Hồng Hương;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Nguyễn Linh Thảo
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nội vụ
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Nguyễn Linh
Thảo hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp17.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)18.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
18
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
17

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Nguyễn Linh Thảo biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Nguyễn Linh Thảo;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Nguyễn Quang Huy
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nội vụ
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Nguyễn
Quang Huy hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp19.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)20.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
20
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
19

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Nguyễn Quang Huy biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Nguyễn Quang Huy;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Mai Ngọc Ánh
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Mai Ngọc
Ánh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp21.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)22.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
22
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
21

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Mai Ngọc Ánh biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Mai Ngọc Ánh;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Hoàng Thị Mai
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Hoàng Thị
Mai hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp23.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)24.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
24
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
23

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Hoàng Thị Mai biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Hoàng Thị Mai;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Lường Thị Thảo
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Lường Thị
Thảo hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp25.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)26.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
26
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
25

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Lường Thị Thảo biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Lường Thị Thảo;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Hoàng Thị Hậu
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Hoàng Thị
Hậu hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp27.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)28.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
28
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
27

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Hoàng Thị Hậu biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Hoàng Thị Hậu;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Lăng Quốc Hiệp
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Lăng Quốc
Hiệp hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp29.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)30.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
30
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
29

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Lăng Quốc Hiệp biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Lăng Quốc Hiệp;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Nguyễn Thanh Tuyền
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Nguyễn
Thanh Tuyền hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp31.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)32.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
32
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
31

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Nguyễn Thanh Tuyền biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Nguyễn Thanh Tuyền;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Nông Xuân Nguyên
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Nông Xuân
Nguyên hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp33.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)34.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
34
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
33

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Nông Xuân Nguyên biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Nông Xuân Nguyên;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
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Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Hoàng Văn Tình
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Hoàng Văn
Tình hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp35.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)36.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
36
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
35

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Hoàng Văn Tình biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Hoàng Văn Tình;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Bế Tuấn Trường
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Bế Tuấn
Trường hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp37.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)38.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
38
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
37

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Bế Tuấn Trường biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Bế Tuấn Trường;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Hoàng Trọng Tuân
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Hoàng Trọng
Tuân hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp39.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)40.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
40
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
39

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Hoàng Trọng Tuân biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Hoàng Trọng Tuân;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Vương Hà Tuyên
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Vương Hà
Tuyên hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp41.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)42.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
42
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
41

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Vương Hà Tuyên biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Vương Hà Tuyên;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
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Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Lục Tiến Dũng
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Lục Tiến
Dũng hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp43.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)44.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
44
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
43

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Lục Tiến Dũng biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Lục Tiến Dũng;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Lý Hoàng Yến
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Lý Hoàng
Yến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp45.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)46.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
46
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
45

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Lý Hoàng Yến biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Lý Hoàng Yến;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Hoàng Thị Tươi
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Hoàng Thị
Tươi hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp47.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)48.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
48
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
47

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà bà Hoàng Thị Tươi biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Hoàng Thị Tươi;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Nguyễn Thị Phương Quỳnh
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Nguyễn Thị
Phương Quỳnh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp49.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)50.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
50
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
49

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Nguyễn Thị Phương Quỳnh biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Nguyễn Thị Phương Quỳnh;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Dương Hồng Giang
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Sở Y tế
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Dương Hồng
Giang hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp51.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)52.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
52
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
51

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Dương Hồng Giang biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Dương Hồng Giang;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Hoàng Thị Na
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Bình Gia
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Hoàng Thị Na
hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp53.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)54.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
54
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
53

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Hoàng Thị Na biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Hoàng Thị Na;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Dương Công Thịnh
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Bình Gia
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Dương Công
Thịnh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp55.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)56.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
56
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
55

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Dương Công Thịnh biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Dương Công Thịnh;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Phạm Bá Thắng
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Bình Gia
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Phạm Bá
Thắng hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp57.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)58.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
58
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
57

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông ông Phạm Bá Thắng biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Phạm Bá Thắng;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Hoàng Hà Vy
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Bình Gia
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Hoàng Hà Vy
hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp59.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)60.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
60
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
59

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Hoàng Hà Vy biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Hoàng Hà Vy;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Nguyễn Văn Duy
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Đình Lập
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Nguyễn Văn
Duy hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp61.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)62.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
62
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
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a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Nguyễn Văn Duy biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Nguyễn Văn Duy;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Đinh Thị Tuyên
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Đình Lập
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Đinh Thị
Tuyên hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp63.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)64.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
64
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
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a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Đinh Thị Tuyên biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Đinh Thị Tuyên;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Hiền

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Hoàng Thị Thiệp
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Đình Lập
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Hoàng Thị
Thiệp hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp65.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)66.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
66
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
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a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Hoàng Thị Thiệp biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Hoàng Thị Thiệp;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.

GIÁM ĐỐC
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Chu Thị Thương
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Đình Lập
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Chu Thị
Thương hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp67.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)68.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
68
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
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a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Chu Thị Thương biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Chu Thị Thương;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Vi Thị Minh Huệ
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Lộc Bình
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Vi Thị Minh
Huệ hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp69.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)70.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
70
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
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a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Vi Thị Minh Huệ biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Vi Thị Minh Huệ;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Hoàng Ngọc Quỳnh
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Lộc Bình
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Hoàng Ngọc
Quỳnh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp71.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)72.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
72
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
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a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Hoàng Ngọc Quỳnh biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Hoàng Ngọc Quỳnh;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Bà Lành Phương Thảo
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Tràng Định
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị bà Lành Phương
Thảo hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp73.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)74.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
74
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
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a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo bà Lành Phương Thảo biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bà Lành Phương Thảo;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Vi Tùng Khánh
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Tràng Định
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Vi Tùng
Khánh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp75.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)76.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
76
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
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a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Vi Tùng Khánh biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Vi Tùng Khánh;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Triệu Ngọc Cương
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Văn Lãng
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Triệu Ngọc
Cương hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp77.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)78.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
78
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
77

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Triệu Ngọc Cương biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Triệu Ngọc Cương;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 304/TB-SNV

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
Căn cứ quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả
trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020, Sở Nội vụ
thông báo:
Ông Bế Hoàng Nam
Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: UBND huyện Văn Lãng
Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.
Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ đề nghị ông Bế Hoàng
Nam hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, cụ thể như sau:
1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
a) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong
thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí
dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời
hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp79.
2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu
của vị trí tuyển dụng để đối chiếu.
3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động để
nộp lưu hồ sơ (nếu có).
4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày
31/12/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)80.
5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý
lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc.
80
Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở Nội vụ kịp thời ban hành
Quyết định tuyển dụng, nhận công tác từ 01/01/2021.
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a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn
thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi
kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ. Thời gian xin gia hạn
không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo
quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định
hủy kết quả trúng tuyển.
c) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển
hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nội vụ sẽ thông báo
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của
cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp
theo.
6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng số 302 (tầng 3) trụ sở Sở Nội vụ, số
04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.
Sở Nội vụ thông báo ông Bế Hoàng Nam biết, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ông Bế Hoàng Nam;
- Lãnh đạo SNV;
- Website SNV;
- Lưu: VT, HĐTD.
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