
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-SCT Lạng Sơn, ngày        tháng 6  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đính chính Thông báo số 54/TB-SCT 

ngày 26/5/2021 của Sở Công Thương   

 

Căn cứ Công văn số 652/SNV-CCVC ngày 04/6/2021 của Sở Nội vụ về việc 

thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021.  

Sau khi kiểm tra, rà soát, Sở Công Thương đính chính lại nội dung Thông 

báo số 54/TB-SCT ngày 26/5/2021 về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021, 

cụ thể như sau:  

Tại mục IV trong Thông báo số 54/TB-SCT có ghi:  

“ 1. Người đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu 01, 

Nghị định 115/2020/NĐ-CP. 

2. Nộp kèm Phiếu đăng ký dự tuyển: 

- Các giấy tờ xác định thuộc diện ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu 

có);  

- Các giấy tờ liên quan để được miễn phần thi ngoại ngữ, tin học (nếu có). 

- 05 phong bì dán tem, ghi rõ số điện thoại, địa chỉ người nhận khi cần liên 

hệ.” 

Nay đính chính lại mục IV (không còn mục 1, mục 2) có nội dung như sau: 

“Người đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu 01, Nghị định 

115/2020/NĐ-CP”. Các nội dung khác của Thông báo số 54/TB-SCT ngày 

26/5/2021 không thay đổi. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trung trâm KC&XTTM; 

- Website Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, VP.(NTP) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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