
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-SCT Lạng Sơn, ngày  05  tháng 4 năm 2021 

THÔNG BÁO   

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 
 

 

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại hội có tính chất đặc thù năm 

2021; Thông báo số 172/TB-UBND ngày 03/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2021, Sở Công Thương tỉnh Lạng 

Sơn được UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức: 02 chỉ tiêu (Có 

biểu chi tiết đính kèm). 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021, Sở Công Thương thông báo thời gian, địa 

điểm, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển như sau: 

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:  

Từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 05/5/2021 (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: Phòng làm việc của Chuyên viên Văn phòng Sở, tầng 

1, trụ sở 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 Nông Tuấn Anh, chuyên viên Văn phòng Sở Công Thương. 

Điện thoại liên hệ: 0205.3870.014; Di động: 0988.144.806 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo rộng rãi 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 thuộc Sở; 

- Website SCT; 

- Niêm yết tại SCT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Đinh Kỳ Giang 



 

 

 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG NĂM 2021 
 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SCT ngày        tháng 4 năm 2021) 

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 

Yêu cầu về trình độ 
Ghi 

chú 

Chuyên môn 

Tin học 
Ngoại 

ngữ  Trình 

độ 

Nhóm 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

1 

Phòng Quản lý Công 

nghiệp 

 

Quản lý công nghiệp 

 

- Thống kê, theo dõi chung tình hình 

sản xuất công nghiệp trên địa bàn; 

tham mưu thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch; cơ chế chính sách phát triển; 

tình hình hoạt động, thẩm định thiết 

kế cơ sở các dự án;  

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước đối với Cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh;  

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thẩm 

định, cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn 

và thu hồi các loại giấy phép, giấy 

chứng nhận: thuộc lĩnh vực ngành; 

thực hiện quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm trong sản xuất thuộc 

lĩnh vực quản lý của ngành. 

1 01.003 
Đại học 

trở lên 

Quản lý 

công 

nghiệp; 

Kinh tế 

công 

nghiệp; 

Logistics 

và Quản lý 

chuỗi cung 

ứng; Công  

nghệ kỹ 

thuật 

ƯDCNTTCB 

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương 

  

2 
Phòng Quản lý 

Thương mại 

 

Quản lý về xuất nhập 

khẩu - Hợp tác quốc tế 

 

- Tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện 

pháp để thực hiện công tác quản lý 

xuất nhập khẩu - hợp tác quốc tế theo 

quy định của pháp luật; 

- Tham mưu quản lý hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa của các doanh 

nghiệp trong nước, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài và thương 

nhân nước ngoài không có đại diện 

tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

1 01.003 
Đại học 

trở lên 

Kinh doanh 

thương 

mại; Kinh 

doanh 

Quốc tế; 

Thương 

mại điện tử 

ƯDCNTTCB 

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương 

 



3 

 

 

 
Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 02 công chức./. 
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