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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-SCT Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2021 

THÔNG BÁO   

Một số nội dung lưu ý khi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi  

tuyển dụng công chứcnăm 2021 tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Ngày 05/4/2021, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 30/TB-SCT 

về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển 

dụng công chức năm 2021 tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn theo quy định. 

Căn cứ văn bản số 369/SNV-CCVC ngày 06/4/2021 của Sở Nội vụ về việc 

tiếp nhận, tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021, Sở Công 

Thương thông báo một số nội dung lưu ý khi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển 

như sau: 

1. Nộp 03 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận (không dán tem). 

2. Thu 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. 

3. 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 trên cổng 

thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonv.langson.gov.vn/ 

4.Thí sinh kê khai phiếu đăng ký dự tuyển lưu ý: 

- Đối với phiếu đăng ký dự tuyển: thí sinh kê khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng 

theo từng đối tượng1; Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, nhàu nát; 

- 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 quốc tế cần chứng minh được giá trị sử dụng theo 

quy định hoặc giá trị quy đổi về bậc, điểm số ...; 

                                           
1Xét tuyển công chức hoặc thi tuyển công chức. 

http://sonv.langson.gov.vn/
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- Trường hợp thí sinh thuộc diện xét tuyển: Thí sinh cung cấp minh chứng 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục IV Thông báo số 172/TB-UBND ngày 

03/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2021. 

5. Sở Công Thương không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh khi 

kê khai thiếu thông tin. Thí sinh đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức 

năm 2021 chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin kê khai tại 

Phiếu đăng ký dự tuyển. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức 

có liên quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Website Sở CT; 

- Niêm yết tại Sở CT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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