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Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-

BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức. 

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-SKHCN ngày 03/8/2021 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự 

nghiệp năm 2021. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ thông báo kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau: 

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

2. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, 

thí sinh trúng tuyển phải đến Sở Khoa học và Công nghệ, số 638 Bà Triệu phường 

Đông Kinh thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (trong giờ hành chính) để hoàn 

thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, 

chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt 

nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương 

ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ 

ngoại ngữ, tin học. 

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

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

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Website của Sở KH&CN; 

- 01 thí sinh theo danh sách; 

- Lưu: VT, HĐTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2021 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN 

   Bế Thị Thu Hiền 

 

http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html
http://www.tracuuphapluat.info/2010/04/toan-van-nghi-inh-242010n-cp-quy-inh-ve.html


DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2021 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-HĐTDVC  ngày     /8/2021 của Hội đồng tuyển dụng 

 viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu thường trú (xã, 

huyện, tỉnh) 

Mã số 

dự 

phỏng 

vấn 

Điểm xét tuyển viên chức 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Điểm 

phòng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 15 

I Nhóm chuyên ngành: Công nghệ sinh học (Chỉ tiêu tuyển dụng: 01, trình độ đại học)   

1 Đàm Thanh Huyên   12/6/1989 Nùng 

Thôn Nà Nghiều, xã Đại 

Đồng huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn 

CNSH05 79.25 5 84.25 Trúng tuyển 

  

Danh sách này gồm có 01 người./. 
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