
  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số: 745/TB-UBND 
     

TP. Lạng Sơn, ngày  15 tháng 7  năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển  

kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn  

        

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng 

công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế 

độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020; Công văn số 392/UBND-NC 

ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao hoạt động quản lý 

Nhà nước trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2020; Hướng dẫn số 

391/SNV-CCVC ngày 03/4/2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2020; 

Căn cứ Thông báo số 430/TB-UBND ngày 30/3/2020 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc UBND thành phố Lạng Sơn năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về hình thức, nội dung thi tuyển viên 

chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn vòng 2; Quyết định số 1232/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về tổ chức kỳ thi 

tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn vòng 2; 

Trên cơ sở kết quả tại Báo cáo số 587/BC-HĐTT ngày 15/7/2020 của Hội 

đồng thi tuyển viên chức năm 2020 về kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự 

kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn. 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN THÔNG BÁO: 

1. Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ 

thi tuyển viên chức năm 2020 vòng 2 thành phố Lạng Sơn như sau: 
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- Tổng số thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020 vòng 2 

gồm: 26 thí sinh. 

- Tổng số thí sinh tham gia dự thi: 25 thí sinh. 

-  Tổng số thí sinh bỏ thi: 01 thí sinh. 

- Tổng số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 09 thí sinh. 

 (Có danh sách và kết quả thi tuyển kèm theo). 

2. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

niêm yết công khai kết quả thi tuyển vòng 2 và danh sách thí sinh dự kiến trúng 

tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân thành phố; 

trụ sở làm việc UBND các phường, xã và đăng tải công khai trên trang thông tin 

điện tử thành phố Lạng Sơn; Thông báo kết quả thi tuyển đến từng thí sinh và 

tiếp nhận đơn phúc khảo từ ngày 16/7/2020 đến 17 giờ 00 phút 30/7/2020 

(trong giờ hành chính, ngày làm việc) theo quy định. Các thí sinh gửi đơn phúc 

khảo theo hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về UBND thành 

phố Lạng Sơn (Qua phòng Nội vụ), số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn. Điện thoại liên hệ: 02053.775.399. 

Lưu ý: Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 thành phố Lạng Sơn chỉ 

xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực 

tiếp hoặc qua đường bưu điện trong thời gian nêu trên (thời gian được tính theo 

dấu bưu điện trên phong bì) đến phòng Nội vụ; không phúc khảo đối với đơn đề 

nghị phúc khảo nhận sau thời gian quy định./. 
 

 Nơi nhận:   
- Sở Nội vụ; 

- CT, PCT UBND TP;                                                               

- Các TV Hội đồng thi tuyển; 

- Các TV Ban Giám sát TT; 

- Phòng Nội vụ 3b (niêm yết); 

- Văn phòng HĐND-UBND TP (niêm yết); 

- Các phường, xã (niêm yết); 

- Các đơn vị có nhu cầu TD (niêm yết); 

- Trang thông tin điện tử UBND TP; 

- Các thí sinh dự tuyển viên chức;                                                       
- Lưu: VT, HSTT. 

 

Q. CHỦ TỊCH  

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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