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SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2020  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số: 167 /TB-HĐTDVC Lạng Sơn, ngày  20  tháng 11  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 2) tuyển 

 viên chức vào đơn vị sự nghiệp của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn  

 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đoan vị sự 

nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-STP ngày 18/9/2020 của Giám đốc Sở Tư 

pháp tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

năm 2020;  

Xét đề nghị của thư ký Hội đồng tuyển dụng, 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh 

Lạng Sơn thông báo kết quả thi (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức vào Trung 

tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Sở Tư pháp như sau: 

1. Thông báo kết quả thi vòng 2 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Tư pháp 

thông báo kết quả thi vòng 2- Môn nghiệp vụ chuyên ngành, như sau: 
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2.  

Trần 

Linh 
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Tổng số: 02 thí sinh 

- Danh sách điểm thi đồng thời được niêm yết tại trụ sở của Sở Tư pháp  và 

trên trang thông tin điện tử của Sở theo địa chỉ: http://stp.langson.gov.vn/. 

2. Phúc khảo bài thi vòng 2 

- Địa điểm: Thí sinh nếu có nhu cầu phúc khảo bài thi nộp đơn xin phúc 

khảo tại Văn phòng Sở Tư pháp (số 623 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

(Có mẫu gửi kèm theo) 

- Thời gian: Từ ngày 23/11/2020 đến hết ngày 07/11/2020 (trong giờ hành 

chính). 

Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn 

trên (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được 

gửi theo đường bưu điện); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo 

gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Tư pháp thông báo để các thí sinh 

được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Hội đồng TDVCSN STP; 

- Ban giám sát của STP;  

- Lãnh đạo Sở; 

- P.PBGDPL (đăng tải trang TTĐTSTP); 

- Lưu: VT, VP, HS. 

 TM. HỘI ĐỒNG TDVC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

Vũ Quang Hưng 
 

http://stp.langson.gov.vn/
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