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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển viên chức (vòng 1)   

 vào đơn vị sự nghiệp của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

Căn cứ kết quả chấm điểm vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Tư pháp 

tỉnh Lạng Sơn thông báo kết quả thi (vòng 1) kỳ thi tuyển dụng viên chức vào 

đơn vị sự nghiệp của Sở Tư pháp, như sau: 

1. Kết quả thi vòng 1 

- Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021 của Sở Tư pháp thông báo kết 

quả thi tuyển (vòng 1) thi tuyển viên chức vào đơn vị dự tuyển Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp. 

(Có danh sách điểm thi gửi kèm theo). 

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

đăng trên trên trang thông tin điện tử của Sở: http://sotp.langson.gov.vn/. 

2. Phúc khảo kết quả chấm thi vòng 1 

- 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 14/9/2021 đến hết ngày 29/9/2021 (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. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Tư pháp thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Hội đồng TDVCSN STP; 

- Ban giám sát của STP;  

- Trang TTĐT của STP; 

- Lưu: VT, VP, HS. 
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