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QUYẾT ĐỊNH 

Về viêc̣ phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; 

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 Bô ̣ trưởng Bộ 

Nôị vu ̣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 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 

30/01/2018 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 

08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng 

Sơn; 

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, biên 

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

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

2020 tại Tờ Trình số 60/TTr-HĐXTVC ngày  17 tháng 9 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐIṆH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Sở 

Khoa học và Công nghệ đối với 04 thí sinh (có danh sách kèm theo). 
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Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 

2020 của Sở KH&CN và các ông (bà) có tên taị Điều 1 chiụ trách nhiêṃ thi hành 

quyết điṇh này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Hội đồng XTVCSN năm 2020 của Sở; 

- Phòng QLCN&QLCN (đăng lên Website của sở); 

- Các thí sinh theo danh sách (4b); 

- Lưu VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 



KẾT QUẢ  XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-SKHCN ngày     /9/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

Stt Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Mã số dự 

phỏng vấn 

Điểm xét 

tuyển  
Tổng 

điểm 
Kết quả 

Nam Nữ 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

I Vị trí việc làm Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp. Nhóm chuyên ngành: Kế toán, Kinh tế nông nghiệp (chỉ tiêu tuyển dụng: 02, trình độ: Đại học) 

1 Vy Minh Bảo  25/01/1989 

Số 24 Lê Lai, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn 

01 KT-KTNN 71.00 5 76.00 Trúng tuyển 

2 Phùng Thị Quỳnh  12/9/1991 

Số 25 ngõ 4 đường Nguyễn Du, 

phường Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

02 KT-KTNN 54.50 0 54.50 Trúng tuyển 

II Vị trí việc làm Kỹ sư Nuôi trồng các cấy hậu mô. Nhóm chuyên ngành: Trồng trọt, Công nghệ sinh học (chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ: Đại học) 

1 Hoàng Thị Tươi   29/10/1992 
Thôn Đông Doàng, xã Tân Đoàn, 

huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 
02 TrTr-CNSH 91.00 5 96.00 Trúng tuyển 

2 Hoàng Văn Trọng 23/01/1991  

Thôn Đồng Én, xã Hoàng Đồng, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

01 TrTr-CNSH 16.75 5 21.75  

 

 

 

Danh sách này gồm có 04 người./. 
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