
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SCT 
 

  Lạng Sơn, ngày          tháng   6  năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu   

đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 

 
 

  Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức của các 

cơ quan, đơn vị và  người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020; 

Thông báo số 317/TB-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

tuyển dụng công chức năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 743/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận, 

tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020; 

Ngày 15/6/2020, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 62/TB-SCT 

của Sở Công về thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 

năm 2020. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện đầy đủ theo quy định và hướng dẫn 

mới của Sở Nội vụ về tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công 

chức năm 2020, Sở Công Thương thông báo cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:  

- Thời gian: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 15/7/2020 (trong giờ hành 

chính, ngày làm việc). 

- Địa điểm: Tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. Số 21, đường 

Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đầu mối tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

Ông Nguyễn Khuyến, Chuyên viên Văn phòng Sở. Điện thoại: 

(0205).3882889; di động: 0979.143.246. 

3. Thông tin Phiếu đăng ký dự tuyển: 

3.1. Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 được đăng tải trên trang 

thông tin điện tử, tại địa chỉ http://www.langson.gov.vn; 

http://soct.langson.gov.vn/ và được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Công 

Thương. 

3.2. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ, thí sinh tự tải về và làm theo hướng dẫn (Phụ 

lục số 01 kèm theo). 

- Đối với Phiếu đăng ký dự tuyển: Thí sinh kê khai đầy đủ, chính xác, rõ 

ràng; Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, dập nát; 

http://www.langson.gov.vn/
http://soct.langson.gov.vn/
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- Đối với văn bằng, chứng chỉ chung: Thí sinh ghi đầy đủ các thông tin về 

trình độ văn bằng, chứng chỉ; số hiệu văn bằng, chứng chỉ; ngày, tháng, năm cấp 

văn bằng, chứng chỉ; giá trị sử dụng và giá trị quy đổi của văn bằng chứng chỉ 

(nếu có); 

- Đối với chứng chỉ ngoại ngữ: Ngoài việc kê khai như văn bằng, chứng 

chỉ chung, các chứng chỉ ngoại ngữ ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển cần chứng 

minh được giá trị sử dụng theo quy định hoặc giá trị quy đổi về bậc, điểm số… 

4. Việc gửi, nhận các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển công chức 

năm 2020 giữa Hội đồng tuyển dụng và thí sinh dự thi, mỗi thí sinh: 

- Nộp ba (03) phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (không dán tem); 

- Tiền tem (để quay tem cho 03 phong bì đối với các nội dung bắt buộc 

phải gửi bằng văn bản đến cho thí sinh): 15.000 đồng. 

- Về tin nhắn qua hệ thống SMS Brandname: 

+ Các thông báo của Hội đồng tuyển dụng sẽ được thông báo đến thí sinh 

qua tin nhắn SMS (thí sinh có thể đăng ký hoặc không đăng ký nhận tin nhắn). 

+ Phí dịch vụ: 10.000 đồng. 

+ Đối với trường hợp không đăng ký nhận tin nhắn qua dịch vụ tin nhắn 

SMS, thí sinh chủ động cập nhật, theo dõi thông tin của Hội đồng tuyển dụng 

thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: 

http://sonv.langson.gov.vn/ 

Các văn bản, biểu mẫu đính kèm văn bản này được đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://soct.langson.gov.vn/ 

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 62/TB-SCT ngày 15/6/2020 

của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo đến cá nhân, cơ quan liên 

quan, thí sinh đăng ký dự tuyển biết thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 

- Lưu: VT, VP(NK).                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Phùng Quang Hội 
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