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THÔNG BÁO 
Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tại Sở Tư pháp 

  

 Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù 
năm 2019; Thông báo số 332 /TB-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về 
việc tuyển dụng công chức năm 2019, Sở Tư pháp thông báo thời gian, địa điểm 
tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: 

1. Nhu cầu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

1.1 Văn phòng Sở:  

- 01 chỉ tiêu. 

- Trình độ chuyên môn:  Đại học, chuyên ngành Kế toán. 

- Vị trí việc làm: Kế toán. 

1.2 Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:  

- 01 chỉ tiêu. 

- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật. 

- Vị trí việc làm: Kiểm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

- Thời gian: Từ ngày 17/6/2019 đến hết ngày 16/7/2019 (trong giờ hành 
chính, ngày làm việc). 

-  Địa điểm: Văn phòng, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, số 413B, đường Bà 
Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

- Phân công người tiếp nhận: Bà Triệu Tố Uyên, Phó Chánh Văn phòng 
Sở Tư pháp. Điện thoại: 02053 879712 hoặc 02053 870354 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 

 Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trang TTĐT của Sở; 
- Niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp;  
- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
 

 
Nguyễn Thanh Sơn 
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