
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, 

SÁT HẠCH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /GM- HĐKTSH Lạng Sơn, ngày      tháng  6  năm 2022 

GIẤY MỜI 

Tham gia sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức  

 

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 07/5/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp 

nhận vào làm công chức (sau đây gọi tắt là Hội đồng);  

Hội đồng kiểm tra, sát hạch kính mời các thành viên tham gia sát hạch 

đối với các trường hợp đề nghị tiếp nhận vào làm công chức, cụ thể:  

1. Thành phần:  

1.1. Thành viên Hội đồng kiểm tra sát hạch tại Quyết định số 796/QĐ-

UBND ngày 07/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Lưu ý: Đối với thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch là thủ trưởng các 

Sở, UBND các huyện đề nghị tiếp nhận viên chức, cán bộ, công chức cấp xã 

vào làm công chức, khi phỏng vấn đến thí sinh của cơ quan, đơn vị nào, Hội 

đồng kiểm tra sát hạch sẽ mời đại diện lãnh đạo của cơ quan, đơn vị đó tham 

gia phỏng vấn. Đề nghị các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, UBND các 

huyện thông tin thời gian phỏng vấn cụ thể đến các thí sinh thuộc đơn vị 

mình. 

1.2. Thành viên Ban Giám sát Hội đồng kiểm tra sát hạch các trường hợp 

tiếp nhận vào làm công chức theo Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 

12/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Thời gian: 01 buổi, ngày 14/6/2022 (thứ Ba), bắt đầu từ 14 giờ 00 

phút. 

(Thời gian phỏng vấn sát hạch cụ thể của từng cơ quan, đơn vị theo 

danh sách đính kèm giấy mời này)1. 

3. Địa điểm: Tại phòng họp 407 (tầng 4), Sở Nội vụ, số 04 đường 

Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn2. 

4. Nội dung:  

4.1. Đối với thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch: thực hiện phỏng vấn 

sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

                                           
1 Lưu ý: các thí sinh thi lần lượt, do vậy thời gian có thể điều chỉnh đẩy lên sớm hơn dự kiến 
2 Sở Nội vụ bố trí địa điểm chờ đến lượt phỏng vấn tại phòng 207 (tầng 2), Sở Nội vụ 
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người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức. 

4.2. Đối với thành viên Ban Giám sát: thực hiện Giám sát Hội đồng 

Kiểm tra sát hạch tổ chức sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công 

chức. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch trân trọng kính mời các đồng chí đến dự 

đúng thời gian, thành phần trên./. 

Nơi nhận: 
- Thành phần trong giấy mời; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo SNV; 

- P.CCVC, VP; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Đường Ngọc Xuyên 
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