
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  7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển đối với trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức  

 
Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-SCT ngày 16/7/2021 của Giám đốc Sở 

Công Thương về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch và công nhận kết quả 

trúng tuyển đối với trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức, Sở Công Thương 

thông báo: 

Bà Lương Thị Len 

Cơ quan, đơn vị dự tuyển: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại Lạng Sơn. 

Đã trúng tuyển kỳ kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận vào làm 

viên chức của Sở Công Thương năm 2021. 

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Sở Công Thương đề nghị bà 

Lương Thị Len hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận vào làm viên chức, cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ tiếp nhận vào làm viên chức gồm: 

- Các thành phần Hồ sơ theo quy định tại khoản 3, Điều 13, Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. 

- Quyết định thôi việc của cơ quan quản lý đối với công chức cấp xã.  

2. Thời hạn hoàn thành hồ sơ dự tuyển:  

Từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 20/8/2021 (trong giờ hành chính, ngày làm 

việc). 

3. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ: 

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến 

hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển tiếp nhận vào làm viên chức theo thời hạn quy định 

thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng 

tuyển gửi Sở Công Thương. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ 

ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển. 

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển 

tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định thì Giám đốc Sở Công Thương ra 

quyết định hủy kết quả trúng tuyển. 
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4. Địa điểm nộp hồ sơ:  

Tại Văn phòng Sở Công Thương, địa chỉ: Số 21, Lý Thái Tổ, phường 

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

Sở Công Thương thông báo bà Lương Thị Len biết, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Sở Nội vụ; 

- LĐ Sở; 

- Hội đồng XTVC; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Trang TTĐT Sở CT; 

- Lưu: VT, VP(NTP).                                                             

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 
 

Đinh Kỳ Giang 
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