
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:            /TB-SNN Lạng Sơn, ngày       tháng  6  năm 2020 

THÔNG BÁO  

Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

 công chức năm 2020 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn 
 

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức 

các cơ quan, đơn vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 

2020; Thông báo số 317/TB-UBND ngày 12/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2020. 

Năm 2020 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn được Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức: 22 chỉ tiêu. 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định về tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng 

Sơn thông báo thời gian, địa điểm, công chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

như sau: 

1. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/6/2020 đến 

hết ngày 15/7/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

2. Địa điểm, công chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

2.1. Vị trí dự tuyển vào cơ quan Văn phòng Sở (02 chỉ tiêu) 

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT (tầng 2); địa chỉ: Số 118 

đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.  

Người tiếp nhận: Bà Nguyễn Lan Phương, chuyên viên Phòng Tổ chức 

cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT; điện thoại: Cơ quan 02053.876.949; Di động 

0912.929.309. 

2.2. Vị trí dự tuyển vào Chi cục Phát triển nông thôn (02 chỉ tiêu) 

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Phát triển nông thôn (tầng 1); địa 

chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.  

Người tiếp nhận: Ông Vi Văn Diệu, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng 

hợp, Chi cục Phát triển nông thôn; điện thoại: Cơ quan 02053.891.168; Di động 

0985.658.818. 

2.3. Vị trí dự tuyển vào Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản (01 chỉ tiêu) 

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 

và thủy sản ( tầng 1); địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn.  



Người tiếp nhận: Bà Hà Thị Thu Hiền, công chức Phòng Hành chính - 

Tổng hợp, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; điện thoại: Cơ 

quan 02053.891.153; Di động  0914.282.366.  

2.4. Vị trí dự tuyển vào Chi cục Thủy Lợi (04 chỉ tiêu) 

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Thủy Lợi; địa chỉ: Số 124, đường 

Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.  

Người tiếp nhận: Bà Nông Thị Hồng Hà, chuyên viên Phòng Hành chính - 

Tổng hợp, Chi cục Thủy Lợi; điện thoại cơ quan: 02053.812.289; Di động 

0963.039.522 

2.5. Vị trí dự tuyển vào Chi cục Kiểm lâm (13 chỉ tiêu) 

Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng, Chi cục Kiểm lâm; 

địa chỉ: Số 18 Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

Người tiếp nhận: Ông Bùi Văn Cường, kiểm lâm viên, Phòng Tổ chức 

tuyên truyền và xây dựng lực lượng, Chi cục Kiểm lâm; điện thoại liên hệ cơ 

quan: 02053.810.871. 

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 được đăng tải trên trang 

thông tin điện tử, của tỉnh tại địa chỉ: http://ww.langson.gov.vn/; của Sở 

http://sonn.langson.gov.vn/ 

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ, thí sinh tự tải về và làm theo hướng dẫn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn thông báo rộng rãi đến các cá 

nhân, các đơn vị có nhu cầu đăng ký tuyển dụng, thí sinh đăng ký dự tuyển biết 

thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Các Phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB 
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