
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  135 /SKHCN-VP 
Về việc báo cáo danh sách người được 
tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức năm 
2019 của Sở Khoa học và Công nghệ 

Lạng Sơn, ngày  27 tháng  02  năm 2020 

 
Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

Thực hiện Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp 
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019. 

Trên cơ sở Công văn số 616/SNV-CCVC ngày 14/6/2019 của Sở Nội vụ về 
việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn 
năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 
tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 theo đúng các quy định của pháp luật 
về tuyển dụng. 

Kết quả đơn vị đã tuyển dụng được 04/05 viên chức theo chỉ tiêu được phê 
duyệt, 01 chỉ tiêu vị trí Thử nghiệm hóa - vi sinh không có hồ sơ đăng ký (Có 
danh sách người được tuyển dụng và các văn bản triển khai liên quan gửi kèm). 

Kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn, 
đơn vị thuộc Sở;  
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
 
 



 

DANH MỤC 
Các văn bản triển khai thực hiện việc tuyển dụng viên chức năm 2019 

(Kèm theo Công văn số 135 /SKHCN-VP ngày  27 /02/2020 của Sở KH&CN) 
 

Stt Số ký hiệu văn bản Nội dung Ghi chú 

1 
65/KH-SKHCN  

ngày 04/12/2019 
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019  

2 
977/TB-SKHCN  

ngày 05/12/2019 
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019  

3 
181/QĐ-SKHCN  

ngày 06/12/2019 
Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm năm 2019  

4 
186/QĐ-HĐXTVC  

ngày 06/12/2019 

Thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng lý dự tuyển kỳ xét 
tuyển viên chức năm 2019 

 

5 
187/QĐ-HĐXTVC  

ngày 09/12/2019 

Thành lập Ban kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức 
năm 2019 

 

6 
191/QĐ-SKHCN  

ngày 11/12/2019 

Thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm năm 
2019 

 

7 
221/QĐ-SKHCN  

ngày 31/12/2019 
Về hình thức tuyển dụng viên chức năm 2019  

8 
05/TB-HĐXTVC  

ngày 20/01/2020 

Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức 
năm 2019 của Sở KH&CN 

 

9 
04/QĐ-HĐXTVC  

ngày 31/01/2020 
Ban hành nội quy kỳ xét tuyển viên chức năm 2019  

10 
22/BC-HĐXTCV  

ngày 06/02/2020 
Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019  

11 
06/TB-SKHCN  

ngày 07/02/2020 
Kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2019  

12 
08/TTr-HĐXTCV  

ngày 24/02/2020 

Về việc đề nghị công nhận kết quả xét tuyển viên chức 
năm 2020 

 

13 
14/QĐ-SKHCN  

ngày 24/02/2020 
Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019  

14 
10/TB-SKHCN  

ngày 25/02/2020 
Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019  

15 
19/QĐ-SKHCN  

ngày 27/02/2020 
Về việc tuyển dụng viên chức (Lê Văn Thái)  

16 
20/QĐ-SKHCN  

ngày 27/02/2020 
Về việc tuyển dụng viên chức (Hoàng Văn Nâng)  

17 
21/QĐ-SKHCN  

ngày 27/02/2020 
Về việc tuyển dụng viên chức (Nguyễn Khánh Toàn)  

18 
22/QĐ-SKHCN  

ngày 27/02/2020 
Về việc tuyển dụng viên chức (Hoàng Văn Hiếu)  
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