
 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 215 /QĐ-STP 

                  

Lạng Sơn, ngày 12  tháng  8  năm 2022 
   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thi sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện 

 dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 

  
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

Quy định 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 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 Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

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

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của 

UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-STP ngày 18/7/2022 của Giám đốc Sở về 

việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 

2022 tại Tờ trình số 84 /TTr-HĐTDVC ngày 11/8/2022. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự 

tuyển dụng viên chức vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước năm 2022, gồm 

26 thí sinh:  

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng viên chức vào vị 

trí chuyên viên là: 23 thí sinh. 
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 2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự tuyển dụng 

viên chức: 03 thí sinh. 

(Chi tiết tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Tư 

pháp tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ sau: 

1. Niêm yết danh sách thi sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển 

dụng viên chức vào Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tại trụ sở Sở Tư pháp 

và Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 

2. Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp năm 2022, các thí sinh có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

   

 Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Niêm yết tại cơ quan; 

- Lưu: VT, VP, HS.                                                             

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
 

 Nguyễn Thanh Sơn 
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