
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-UBND Lạng Sơn, ngày           tháng 5  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức năm 2021 

đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 

theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP  

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ 

quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ từ sinh viên xuất sắc, nhà 

khoa học trẻ; 

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

tham gia dự xét tuyển công chức năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

1. Thí sinh Vũ Thị Hà Trang, sinh ngày 25/9/1993 

- Hộ khẩu thường trú: phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Trình độ chuyên môn: Đại học, tốt nghiệp loại Xuất sắc; 

- Chuyên ngành đào tạo: Kế toán; 

- Trình độ Ngoại ngữ: tiếng Trung Quốc HKS cấp 4 (tương đương bậc 4 

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam); 

- Trình độ Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; 

- Thành tích học tập bậc trung học phổ thông: Giải Nhì môn Văn kỳ thi 

chọn học sinh giỏi tỉnh Quảng Ninh năm học 2010-2011; 

- Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển: Quản lý Tài chính (Phòng Tài chính 

hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính, chỉ tiêu tuyển dụng 01, trình độ Đại học, 

chuyên ngành: Tài chính, Kế toán - Kiểm toán). 

2. Thí sinh Nguyễn Ngọc Hà, sinh ngày 15/5/1991 

- Hộ khẩu thường trú: phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Trình độ chuyên môn: 

+ Thạc sĩ, ngành Tài chính - Ngân hàng; 

+ Đại học, tốt nghiệp loại Giỏi, chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân 

hàng; 

- Trình độ Ngoại ngữ: cử nhân tiếng Anh; 
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- Trình độ Tin học: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; 

- Thành tích học tập bậc trung học phổ thông: Giải Nhì môn Địa lý kỳ thi 

chọn học sinh giỏi tỉnh Lạng Sơn năm học 2007-2008; Giải Khuyến khích môn 

Địa lý kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm học 

2008-2009. 

- Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển: Quản lý tài chính, kế toán (Chi cục Dân 

số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế, chỉ tiêu tuyển dụng 01, trình độ Đại 

học, chuyên ngành: Tài chính, Kế toán). 

UBND tỉnh thông báo để thí sinh được biết, thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ (03 bản); 

- Các sở: Y tế, Tài chính; 

- Thí sinh Vũ Thị Hà Trang; 

- Thí sinh Nguyễn Ngọc Hà; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

các Phòng: THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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