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  Lạng Sơn, ngày          tháng  7  năm 2020 

THÔNG BÁO   

Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển 

dụng công chức năm 2020 tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Ngày 16/6/2020, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 64/TB-SCT 

về thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020. 

Thực hiện Thông báo số 370/TB-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc kéo dài thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công 

chức năm 2020. 

Sở Công Thương thông báo việc điều chỉnh, kéo dài thời gian tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Công 

Thương đối với 03 chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển 

dụng, như sau: 

1. Kéo dài thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

Từ nay đến hết ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

2. Địa điểm và công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

a) Địa điểm tiếp nhận 

Tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. Số 21, đường Lý Thái 

Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Người tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

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

(0205).3882889; di động: 0979.143.246. 

 (Đính kèm Biểu nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Công Thương năm 

2020). 

Các nội dung liên quan khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 64/TB-

SCT ngày 16/6/2020 của Sở Công Thương. 

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

quan, thí sinh đăng ký dự tuyển được biết./. 
 

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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