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THÔNG BÁO 
Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 
 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 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 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012  của  Bộ trưởng 
Bộ  Nội  vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí 
đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 
14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 
dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 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, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-SKHCN ngày 24/02/2020 của Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 
của Sở Khoa học và Công nghệ; 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả trúng tuyển viên chức kỳ xét 
tuyển viên chức năm 2019 như sau: 

1. Danh sách các thí sinh trúng truyển: có danh sách trúng tuyển kèm theo. 

2. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày Thông báo, các thí sinh 
trúng tuyển phải đến xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học 
tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự 
tuyển theo quy định.  

Địa điểm: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, số 638 Bà Triệu phường 
Đông Kinh thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở; 
- Phòng QLCN&QLCN (đăng lên 
Website của sở); 

- Các thí sinh theo danh sách (5b); 
- Lưu VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 
(Đã ký) 

 

 
Nguyễn Thị Hà 

 



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 
(Kèm theo Thông báo số 10 /TB-SKHCN ngày  25 /02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 
 

Ngày tháng năm sinh 
Điểm xét 

tuyển  

Stt Họ và tên 

Nam Nữ 

Hộ khẩu thường trú 

Mã số 
dự 

phỏng 
vấn 

Điểm 
phỏng 

vấn 

Điểm 
ưu 
tiên 

Tổng 
điểm 

Kết quả 

I 
Vị trí việc làm Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ. Nhóm chuyên ngành: Chăn nuôi (chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình 
độ: Đại học) 

1 Nguyễn Khánh Toàn 15/12/1990  
Số 5 Ngô Gia Tự, phường Đông Kinh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

01 61.50 5 66.50 Trúng tuyển 

II Vị trí việc làm Nuôi cấy mô tế bào. Nhóm chuyên ngành: Công nghệ sinh học (chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học) 

1 Hoàng Văn Nâng 13/01/1990   
Thôn Khòn Mùm, xã Nam Quan huyện 
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

03 80.25 5 85.25 Trúng tuyển 

III Vị trí việc làm Kiểm định và hiệu chuẩn. Nhóm chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học) 

1 Lê Văn Thái 12/7/1985  
Thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, 
Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

04 59.00 5 64.00 Trúng tuyển 

IV Vị trí việc làm Thử nghiệm Vật liệu xây dựng. Nhóm chuyên ngành: Xây dựng dân dụng (chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học) 

1 Hoàng Văn Hiếu 15/3/1982  
Thôn Pác Khuôn, xã Thiện Thuật, 
huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

05 69.50 5 74.50 Trúng tuyển 

  
 
Danh sách này gồm có 04 người./. 
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