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THÔNG BÁO 

 Nhu cầu tiếp nhận viên chức kế toán tại Phòng Công chứng số 1, 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
  
 

 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức kế toán 

tại Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, như sau: 

1. Số lượng cần tiếp nhận: 01. 

2. Vị trí việc làm: Kế toán, Phòng Công chứng số 1. 

3. Hình thức: Tiếp nhận công chức, viên chức chuyển công tác từ các cơ 

quan, đơn vị về Sở Tư pháp. 

4. Yêu cầu, điều kiện: 

4.1. Trình độ:  

- Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kế toán. 

- Tin học: Trình độ B hoặc tương đương; sử dụng thành thạo phần mềm 

kế toán hành chính - sự nghiệp. 

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B hoặc tương đương. 

4.2. Thâm niên: Ưu tiên những người đã có thâm niên làm công tác kế 

toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp từ 03 năm trở lên. 

5. Cách thức: Sở Tư pháp xét trên hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp. 

6. Hồ sơ: 

- Đơn đề nghị chuyển công tác. 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật, có chứng thực/xác nhận của cấp có thẩm quyền. 

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ. 

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. 

7. Thời hạn: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, thời gian trong giờ 

hành chính, từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 24/8/2018. 

Địa điểm: Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, số 413 B đường Bà 

Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 

02053 717 995; 02053870354; 0983 136 238. 
 

 Nơi nhận: 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan và Phòng CC số 1; 

- Lưu: VP.   

TL. GIÁM ĐỐC 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Vũ Quang Hưng 
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