
  SỞ CÔNG THƯƠNG

Trình 
độ

Nhóm chuyên ngành 
đào tạo

Tổng cộng 3

1
Phòng Kế hoạch - 
Tổng hợp

Công tác tổng 
hợp lĩnh vực 
công nghiệp, 
thương mại

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch của ngành và công tác 
thông tin của ngành.
Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực 
công thương đối với các phòng Kinh tế và Hạ tầng các 
huyện, phòng kinh tế thành phố.
Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo định 
kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công 
tác của ngành, các chương trình, kế hoạch, đề án phát 
triển lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh theo quy 
định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công thương.

1 01.003 Đại học
Kế hoạch phát triển; 
Kinh tế kế hoạch

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

2
Phòng Quản lý 
Công nghiệp

Công tác Quy 
hoạch, kế 
hoạch chính 
sách công 
nghiệp

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách, 
chương trình, Đề án…phát triển  ngành công nghiệp 
dài hạn, 05 năm và hàng năm.

1 01.003 Đại học

Quản lý công nghiệp; 
Kinh tế công nghiệp; 
Công nghệ kỹ thuật hóa 
học; 
Công nghệ kỹ thuật môi 
trường; 
Kỹ thuật hóa học; 
Kỹ thuật môi trường

ƯDCNT
TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

3 Thanh tra Sở Thanh tra 

 Thực hiện tham mưu trong công tác thanh tra, kiểm 
tra; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh 
vực ngành quản lý và phân tích tổng hợp báo cáo, đề 
xuất hướng xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm 
quyền và vượt cấp.
 Thục hiện công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời 
đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của 
công dân theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp 
luật để bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhà 
nước, cán bộ, công chức và người lao động.

1 01.003 Đại học Luật kinh tế
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 
hoặc 
tương 
đương

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020
(Kèm theo Thông báo số 64/TB-SCT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Sở Công Thương  tỉnh Lạng Sơn)

UBND TỈNH LẠNG SƠN

Yêu cầu về trình độ
Ghi 
chú

Chuyên môn
Tin học

Ngoại 
ngữ

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 03 công chức./.

STT

Cơ quan, tổ chức 
hành chính trực 
thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Vị trí việc 
làm

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần 
tuyển dụng

Nhu 
cầu 

tuyển 
dụng

Mã số 
ngạch 
công 
chức

Trang 1


