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Số: 99 /TB-STP Lạng Sơn, ngày 29  tháng 7 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc xét hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức Trung tâm  

Trợ giúp pháp lý, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2022 

Căn cứ Thông báo số 68/TB-STP ngày 14/6/2022 của Sở Tư pháp về việc 

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

vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; Biên bản họp ngày 28/7/2022 của Ban kiểm 

tra phiếu đăng ký dự tuyển theo Quyết định số 201/QĐ-STP ngày  25/7/2022 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, 

 Sau khi xem xét 02 hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2022 theo Điều 

13, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Sở Tư pháp thông báo như 

sau: 

1. Qua kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn đối với 02/02 trường hợp nộp hồ sơ 

tiếp nhận vào làm viên chức của thí sinh TRẦN THỊ LAN và VI THỊ ĐIỆP 

đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn như: trình độ; chuyên ngành đào tạo; Ngoại ngữ, 

tin học theo Thông báo số 68/TB-STP ngày 14/6/2022 của Sở Tư pháp. 

Tuy nhiên, đối chiếu theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, 02 trường hợp nộp hồ sơ 

tiếp nhận vào làm viên chức không đáp ứng điều kiện“có ít nhất 05 năm công 

tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của 

vị trí việc làm cần tuyển là Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng 

III tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước” theo  Thông báo số 68/TB-STP 

ngày 14/6/2022 của Sở Tư pháp.  

Do đó, 02 trường hợp trên không đủ điều kiện xem xét tiếp nhận vào làm 

viên chức. 

2. Để tham gia dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 vào Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp, đề nghị 02 

thí sinh TRẦN THỊ LAN và VI THỊ ĐIỆP: 

Nộp bổ sung Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định tại Mục 1 Phần V 

Thông báo số 68/TB-STP ngày 14/6/2022 của Sở Tư pháp trước 17h00 ngày 

03/8/2022 để Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Tư 

pháp hoàn thiện hồ sơ thí sinh dự thi theo quy định. 
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Nội dung, hình thức thi tuyển theo quy định tại Mục 1, 2 Phần III Thông 

báo số 68/TB-STP ngày 14/6/2022 của Sở Tư pháp. 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo để thí sinh được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Thí sinh: Trần Thị Lan, Vi Thị Điệp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thành viên HĐ TDVC;  

- Trang  TTĐT STP; 

- Lưu: VT,VP,  HS. 

 GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Sơn 
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