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V/v tổng hợp danh sách và hồ sơ đăng 

ký dự tuyển công chức năm 2017 
Lạng Sơn, ngày  05 tháng 9 năm 2017 

  

  

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

  

  

Căn căn Thông báo số 288/TB-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công 

chức năm 2017 và văn bản số 736/SNV-CCVC ngày 27/7/2017 của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận, 

tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017. Sở Công Thương tổng hợp và báo cáo như 

sau: 

1. Sở Công Thương đã tiến hành niêm yết công khai nhu cầu tuyển dụng, thông báo tuyển dụng 

công chức của UBND tỉnh, ra thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 

công chức, đồng thời tiếp nhận hồ sơ theo đúng trình tự, quy định. 

2. Tính đến hết ngày 01/9/2017, Sở Công Thương đã tiếp nhận được 07 hồ sơ của các thí sinh đăng 

ký dự tuyển vào vị trí việc làm: Quản lý Xuất nhập khẩu – Hợp tác quốc tế, nhóm chuyên ngành: 

Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế của phòng Quản lý Xuất nhập 

khẩu thuộc Sở Công Thương, trong đó có 01 hồ sơ trình độ Thạc sĩ tại nước ngoài,  01 hồ sơ trình 

độ Đại học tại nước ngoài và 05 hồ sơ trình độ Đại học ở trong nước. 

 (Có hồ sơ, danh sách các thí sinh và Biên bản  xác nhận số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển công 

chức gửi kèm). 

Sở Công Thương báo cáo để Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp danh sách trình Hội đồng thi tuyển công 

chức tỉnh./. 

  

  

  

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, VP(HKD). 
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Vũ Hồng Thuỷ 

 


