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THÔNG BÁO 

Kết quả phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp  

công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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; 

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Báo cáo số 92/BC-

HĐTDVC ngày 01/10/2020 về kết quả phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức 

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

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên 

chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 như sau: 

1. Kết quả điểm xét tuyển viên chức 

- Kết quả xét tuyển (vòng 2): Ông Đỗ Văn Hoạt, sinh năm 1984, tham gia dự 

tuyển vào vị trí việc làm Biên tập viên, mã ngạch V.11.01.03, đạt 84 (tám mươi 

bốn) điểm (trong đó: Điểm phỏng vấn 84 điểm, điểm ưu tiên 0 điểm).  

- Nội dung, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định 

tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-VP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. 

2. Thời gian, địa điểm niêm yết kết quả xét tuyển viên chức 

Thời gian niêm yết kết quả xét tuyển viên chức: 15 ngày, kể từ ngày 05/10/2020 

đến ngày 20/10/2020 tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh và trên Trang thông tin điện tử 

của Văn phòng UBND tỉnh theo địa chỉ: http://vanphong.langson.gov.vn/. 

Trên đây là Thông báo kết quả phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đơn 

vị sự nghiệp công lập năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng HC-QT (niêm yết); 

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

- Lưu: VT, HCQT.  

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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