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SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SCT Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp nhận và bố trí Công chức cấp xã vào làm Viên chức  

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 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 về việc 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 định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết điṇh số 856/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tic̣h 

UBND tỉnh Lạng Sơn về viêc̣ phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021;  

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; 

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện 

Văn Lãng về việc điều động công tác đối với công chức cấp xã;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tiếp nhận bà Lương Thị Len, công chức Văn phòng - Thống kê 

UBND xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vào làm viên chức và bố 

trí công tác tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn trực 

thuộc Sở Công Thương kể từ ngày 01/8/2021. Nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn phân công. 

(Có danh sách kèm theo Quyết định này) 



Điều 2. Bà Lương Thị Len được hưởng lương ngạch Chuyên viên, mã số 

ngạch 01.003, bậc 2, hệ số 2,67 và các khoản phụ cấp khác (nếu có) do Trung 

tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lạng Sơn chi trả theo quy định hiện 

hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại Lạng Sơn và bà Lương Thị Len chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm KC&XTTM;  

- Lưu: VT, VP(NTP)(3b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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