
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:       /TB-SKHCN 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng  8  năm 2020 

THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ xét tuyển 

viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ  

 

Thực hiện Quyết điṇh số 792/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tic̣h 

UBND tỉnh Lạng Sơn về viêc̣ phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo 

triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 như 

sau: 

1. Thời gian, địa điểm, nội dung phỏng vấn 

- Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 phút ngày 01/9/2020 

- Địa điểm: tại Hội trường tầng IV, Sở Khoa học và Công nghệ, số 638 

đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Nội dung phỏng vấn: kiểm tra kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành 

theo từng vị trí việc làm được phê duyệt. Thí sinh bốc đề trong bộ đề (gồm 03 câu 

hỏi), mỗi thí sinh tham gia phỏng vấn có thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi tối 

đa là 30 phút. 

2. Nội dung ôn tập: 16h00 ngày 19/8/2020 các thí sinh có mặt tại Sở 

KH&CN để được phổ biến nội dung ôn tập. 

3. Phí dự tuyển: thí sinh nộp 500.000đ phí dự tuyển theo Thông báo số 

25/TB-SKHCN ngày 19/6/2020 của Sở KH&CN. 

4. Một số lưu ý đối với thí sinh khi dự phỏng vấn 

- Thí sinh có mặt tại phòng phỏng vấn trước 30 phút. 

- Mang theo giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân 

hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để thành viên Ban kiểm tra 

sát hạch đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn (gửi kèm nội quy kỳ xét tuyển 

viên chức sự nghiệp của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 Sở 

KH&CN)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- 04 thí sinh theo danh sách; 

- Hội đồng XTVCSN năm 2020, Ban Giám  sát,  

Ban KTSH viên chức SN năm 2020; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Website của Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
Nguyễn Thị Hà 

 



 

 

DANH SÁCH 

Triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức 

sự nghiệp năm 2020  của Sở Khoa học và Công nghệ 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-SKHCN ngày    8/2020 của Sở KH&CN) 

 

 

1. Nhóm chuyên ngành: Kế toán, Kinh tế Nông nghiệp 
 

                                                                              

Stt Tên thí sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Ghi 

chú 

1 Vy Minh Bảo 25/01/1989 

Số 24 Lê Lai, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

2 Phùng Thị Quỳnh 12/9/1991 

Số 25 ngõ 4 đường 

Nguyễn Du, phường 

Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

 

2. Nhóm chuyên ngành: Trồng chọt, Công nghệ sinh học 
 

                                                                              

Stt Tên thí sinh 
Ngày tháng 

năm sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Ghi 

chú 

1 Hoàng Thị Tươi 29/10/1992 

Thôn Đông Doàng, xã 

Tân Đoàn, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn 

 

2 Hoàng Văn Trọng 23/01/1991 

Thôn Đồng Én, xã Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
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