
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:       /SKHCN-VP 
Về việc báo cáo danh sách người được 

tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức sự 

nghiệp năm 2020 của Sở KH&CN 

Lạng Sơn, ngày      tháng  9  năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

Thực hiện Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch 

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

sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020; 

Theo hướng dẫn tại các văn bản: Công văn số 392/UBND-NC ngày 

21/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường, nâng cao hoạt động quản 

lý nhà nước trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2020; Công văn số 

391/SNV-CCVC ngày 03/4/2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2020, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 theo đúng các 

quy định của pháp luật về tuyển dụng. 

Kết quả đơn vị đã tuyển dụng được 03/03 viên chức. Có danh sách người 

được tuyển dụng và các văn bản triển khai liên quan gửi kèm. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, 

đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 



 

DANH MỤC 

Văn bản triển khai thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 

(Kèm theo Công văn số:       /SKHCN-VP ngày      /9/2020 của Sở KH&CN) 

 

Stt Số ký hiệu văn bản Nội dung Ghi chú 

1 
25/TB-SKHCN  

ngày 19/6/2020 
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020  

2 
116/QĐ-SKHCN  

ngày 30/7/2020 

Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp 

năm 2020 
 

3 
117/QĐ-HĐXTVC  

ngày 30/7/2020 

Thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên 

chức sự nghiệp năm 2020 
 

4 
118/QĐ-SKHCN  

ngày 31/7/2020 

Thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức sự 

nghiệp năm 2020 
 

5 
121/QĐ-SKHCN  

ngày 05/8/2020 

Về hình thức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 

2020 
 

6 
124/QĐ-HĐXTVC  

ngày 11/8/2020 

Thành lập Ban kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên 

chức sự nghiệp năm 2020 
 

7 
32/TB-SKHCN 

11/8/2020 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thí sinh 

không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp 

năm 2020 

 

8 
35/TB-SKHCN 

17/8/2020 

Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên 

chức sự nghiệp năm 2020 
 

9 
123/QĐ-HĐXTVC 

11/8/2020 

Về việc ban hành nội quy kỳ xét tuyển viên chức sự 

nghiệp năm 2020 
 

10 
166/BC-HĐXTCV  

ngày 03/9/2020 

Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 

2020 
 

11 
39/TB-SKHCN  

ngày 03/9/2020 

Kết quả xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 

2020 
 

13 
145/QĐ-SKHCN  

ngày 18/9/2020 

Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức sự 

nghiệp năm 2020 
 

13 
42/TB-SKHCN  

ngày 18/9/2020 

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp 

năm 2020 
 

14 
150/QĐ-SKHCN  

ngày 25/9/2020 
Về việc tuyển dụng viên chức Hoàng Thị Tươi  

15 
151/QĐ-SKHCN  

ngày 25/9/2020 
Về việc tuyển dụng viên chức Phùng Thị Quỳnh  

16 
152/QĐ-SKHCN  

ngày 25/9/2020 
Về việc tuyển dụng viên chức Vy Minh Bảo  
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