
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG THI NN,TH NĂM 2021 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:        /TB-HĐTNN,TH Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả điểm chấm phúc khảo bài thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ kỳ 

thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; 

thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên năm 2021 

 

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 và Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; 

chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán 

viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 28/11/2021 của UBND tỉnh về 

ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và 

tương đương; thi thăng hạng viên chức chuyên viên, kế toán viên năm 2021; 

Căn cứ kết quả chấm phúc khảo bài thi viết chuyên môn nghiệp vụ thi nâng 

ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng 

hạng viên chức chuyên viên, kế toán viên năm 2021; 

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2021 thông 

báo chấm phúc khảo bài thi viết chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể như sau: 

1. Điểm chấm phúc khảo bài thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ đối tượng 

nâng ngạch công chức chuyên viên chính theo Phụ lục I đính kèm. 

2. Điểm chấm phúc khảo bài thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ đối tượng 

thăng hạng chuyên viên, kế toán viên theo Phụ lục II đính kèm. 

Điểm chấm phúc khảo bài thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://sonv.langson.gov.vn/ mục Thông tin tuyển dụng 

công chức, viên chức. 

3. Điểm chấm phúc khảo bài thi là điểm thi chính thức của thí sinh dự thi. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo kịp thời cho công chức, viên chức 

có đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi viết chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng 

https://sonv.langson.gov.vn/
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ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng 

hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021 về nội 

dung thông báo trên./. 

Nơi nhận: 
- Thí sinh có đơn phúc khảo; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: THNC, KGVX; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT, THNC (PT). 

TM. HỘI ĐỒNG  

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Dương Xuân Huyên 
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DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN THÔNG BÁO 

 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 

3. Sở Công Thương 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

5. Sở Giao thông vận tải 

6. Sở Khoa học và Công nghệ 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

8. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

9. Sở Ngoại vụ 

10.  Sở Tài chính 

11.  Sở Nông nghiệp và PTNT 

12.  Sở Tài nguyên và Môi trường 

13.  Sở Thông tin và Truyền thông 

14.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

15.  Sở Tư pháp 

16.  Sở Y tế 

17.  Sở Xây dựng 

18.  Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn 

19.  Văn phòng Điều phối tỉnh 

20.  Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

21.  UBND huyện Bình Gia 

22.  UBND huyện Bắc Sơn 

23.  UBND huyện Cao Lộc 

24.  UBND huyện Chi Lăng 

25.  UBND huyện Đình Lập 

26.  UBND huyện Hữu Lũng 

27.  UBND huyện Lộc Bình 

28.  UBND huyện Tràng Định 

29.  UBND huyện Văn Quan 

30.  UBND huyện Văn Lãng 

31.  UBND thành phố Lạng Sơn 
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