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THÔNG BÁO
Về việc chuyển nguyện vọng đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2021
đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh
trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức
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 về
chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức
năm 2021,

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo:
Ngày 05/6/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 đã tổ chức
kiểm tra sát hạch bằng hình thức Phỏng vấn đối với 04 thí sinh dự xét tuyển
công chức năm 2021.
Kết quả: 02 thí sinh trúng tuyển, cụ thể như sau:
1. Sở Tài chính
- Vị trí việc làm: Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp (Phòng Tài chính
hành chính sự nghiệp);
- Nhóm chuyên ngành tuyển dụng: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.
2. Sở Y tế
- Vị trí việc làm: Quản lý Tài chính - kế toán (Chi cục Dân số - Kế hoạch
hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế);
- Nhóm chuyên ngành tuyển dụng: Kế toán, tài chính;
- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.
Căn cứ kết quả trên, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo
đến các thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm nêu trên nghiên cứu,
xem xét vị trí việc làm khác có yêu cầu về trình độ, chuyên môn phù hợp với

2
trình độ và chuyên ngành đào tạo của thí sinh để làm đơn chuyển nguyện vọng
đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 (vị trí việc làm cụ thể tại Quyết định số
671/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).
Đơn xin chuyển nguyện vọng của thí sinh (theo mẫu gửi kèm thông báo
này) gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về bộ phận Văn thư, phòng 109 Sở Nội
vụ, số 04 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn chậm nhất ngày 16/6/2021.
Lưu ý:
- Do thời gian chuyển nguyện vọng gấp nên Hội đồng tuyển dụng công
chức ưu tiên nhận đơn chuyển nguyện vọng trực tiếp tại bộ phận Văn thư Sở Nội
vụ;
- Không giải quyết đối với các đơn đề nghị chuyển nguyện vọng nhận được
sau ngày 16/6/2021 (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn
nếu đơn được gửi theo đường bưu điện hoặc tính từ ngày ghi trên sổ Công văn
đến nếu đơn được gửi trực tiếp tại Sở Nội vụ)
Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo để các thí sinh được
biết và thực hiện./.
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- Thành viên HĐTD;
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- Website SNV;
- Lưu: VT.
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