
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ  

SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-HĐTDVC Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Thông báo số 73/TB-HĐTDVC ngày 26/8/2020 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh về 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2; danh mục tài liệu ôn 

tập; thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Thông báo số 77/TB-HĐTDVC ngày 09/9/2020 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh về 

việc tạm hoãn thời gian tổ chức xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 1104/SNV-CCVC ngày 17/9/2020 của Sở Nội vụ về 

việc xét tuyển viên chức năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo cho thí sinh đủ điều kiện tham dự 

vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đến dự phỏng vấn xét tuyển (có danh sách thí sinh 

kèm theo). 

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 29/9/2020 (Thứ ba). 

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

Địa chỉ:  Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn. 

Thí sinh khi dự phỏng vấn xét tuyển mang theo chứng minh nhân dân hoặc 

giấy tờ tùy thân khác có ảnh./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐTDVC;  

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các Ban giúp việc HĐTDVC; 

- Phòng HCQT (niêm yết); 

- Trung tâm TH-CB (đăng tải Thông báo); 

- Trung tâm PVHCC; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, HC-QT (LTH). 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 
 

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Phạm Hùng Trường 
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