
 

 

THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả tuyển dụng và danh sách thí sinh trúng tuyển 

Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ 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 Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-SKHĐT ngày 01/9/2021 của Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên 

chức năm 2021; 

Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Lạng Sơn thông báo tới các ông (bà) có tên trong 

danh sách sau đã trúng tuyển viên chức của Sở năm 2021. 

(Có Danh sách trúng tuyển chi tiết kèm theo). 

  Đề nghị người trúng tuyển có tên trong danh sách nêu trên, trực tiếp có 

mặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ tại số 02 đường Hoàng 

Văn Thụ, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để hoàn thiện 

hồ sơ tuyển dụng như sau: 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng 

tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để 

hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn 

đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí 

việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng 

theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự 
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tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng 

quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển đồng thời 

thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của 

cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển 

dụng tiếp theo. 

3. Thời gian tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: Từ ngày 

10/10/2021. 

 Bộ phận tiếp nhận và làm việc: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Lạng Sơn. (Bà Nguyễn Thị Uyên, Phó Chánh Văn phòng, số điện thoại: 

02053.816.810). 

 Lưu ý: Việc ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc chỉ được tiến hành sau 

khi đã thực hiện xong việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh văn bằng, chứng chỉ của 

người trúng tuyển đã khai trong phiếu đăng ký dự tuyển và hoàn thiện xong hồ 

sơ tuyển dụng./. 

 

Nơi nhận:                                                                                              
- Lãnh đạo Sở; 

- HĐ tuyển dụng viên chức của Sở 2021; 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Niêm yết tại Sở, Đăng tải trên trang thông tin 

Sở KHĐT; 

- Lưu VT, TC, HĐTDVC 2021. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu chiến 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 
(Kèm theo Thông báo số: 242 /TB-SKHĐT ngày 06/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021) 

 

STT Tên thí sinh 
Số báo 

danh 

Ngày, tháng, năm sinh Dân 

tộc 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 2 

Tổng 

điểm 
Ghi chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 
Vị trí việc làm: Chuyên viên; Mã số (chức danh nghề nghiệp): 01.003; Nhóm chuyên ngành đào tạo: Môi trường đô thị và khu 

công nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh tế đối ngoại. (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ Đại học) 

1 Đồng Quang Thưởng 01 10/12/1985   Tày 5 72,5 77,5   
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