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Số:        /TB-HĐTDVC Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 

 

Kính gửi:  Ông Triệu Đức Vinh, địa chỉ: Phố Điềm He, xã Điềm 

He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn  

  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết điṇh số 76/QĐ-SCT ngày 15/6/2021 của Giám đốc Sở Công 

Thương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; Quyết định 

số 91/QĐ-SCT ngày 02/7/2021 của Giám đốc Sở Công Thương về việc phê duyệt 

danh sách thí sinh Đủ điều kiện, không đủ điều kiện tuyển dụng viên chức năm 

2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Công Thương đã tiếp nhận 

và thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 của các thi sinh gửi về. 

Sau khi thẩm đinh, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo Kết quả thẩm định 

đối với Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 của Ông Triệu Đức Vinh 

không đủ điều kiện tuyển dụng viên chức năm 2021, lý do: Không có Chứng chỉ 

tiếng Anh, Tin học theo yêu cầu. 

Trân trọng thông báo để Ông Triệu Đức Vinh được biết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Nguyễn Đình Đại 

 

http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
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Số:        /TB-HĐTDVC Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 

 

Kính gửi:  Ông Hoàng Sỹ Nguyên, địa chỉ: Số 02, Ngõ 63, đường 

Mỹ Sơn, Khối 9, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết điṇh số 76/QĐ-SCT ngày 15/6/2021 của Giám đốc Sở Công 

Thương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; Quyết định 

số 91/QĐ-SCT ngày 02/7/2021 của Giám đốc Sở Công Thương về việc phê duyệt 

danh sách thí sinh Đủ điều kiện, không đủ điều kiện tuyển dụng viên chức năm 

2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Công Thương đã tiếp nhận 

và thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 của các thi sinh gửi về. 

Sau khi thẩm đinh, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo Kết quả thẩm định 

đối với Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 của Ông Hoàng Sỹ Nguyên 

không đủ điều kiện tuyển dụng viên chức năm 2021, lý do: Không có Chứng chỉ 

Tin học theo yêu cầu. 

Trân trọng thông báo để Ông Hoàng Sỹ Nguyên được biết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Nguyễn Đình Đại 

http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
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