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Số:        /TB-HĐTDVC Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức;  

Danh mục tài liệu ôn tập; Thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ 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 ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ; 

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch 

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

vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 235 /QĐ-SNN ngày 11/7/2022 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo: 

1. Thí sinh:.................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển viên chức vào:.................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

2. Danh mục tài liệu viên chức: 

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 không phát hành tài liệu ôn tập. 

Danh mục tài liệu được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tại địa chỉ: https://sonn.langson.gov.vn/ (mục thông tin tuyển dụng viên 

chức) thí sinh chủ động khai thác tài liệu để phục vụ việc ôn tập của cá nhân. 

Lưu ý: Thí sinh dự tuyển vào chuyên ngành nào thi khai thác tài liệu vào 

chuyên ngành đó. 

 3. Thời gian làm thủ tục xét tuyển: 

 Thí sinh làm thủ tục xét tuyển trong giờ hành chính ngày 01/8/2022 tại 

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. Liên hệ trực tiếp bà Nông Thị 

Huyền, Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, điện 

thoại 0966.203.162. 

 Mức thu phí xét tuyển: 500.000 đồng/ thí sinh. 
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 Thực hiện Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài 

chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, 

dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

 Sau thời gian trên, nếu thí sinh không nộp (hoặc nộp không đúng mức 

thu) phí thi xét tuyển viên chức coi như không có nguyện vọng tham dự kỳ xét 

tuyển viên chức năm 2022. 

 4. Thời gian, địa điểm xét tuyển: 

 Đúng 7h30 phút ngày 6/8/2022 thí sinh có mặt tại Hội trường tầng 3, Sở 

Nông nghiệp và PTNT sô 118, đường Ba Sơn, thôn Đồi chè, xã Hoàng Đồng, 

TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để dự khai mạc và xét tuyển. 

 Lưu ý: Thí sinh có mặt tại địa điểm xét tuyển trước 15 phút, mang theo 

chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ có ảnh 

hợp pháp khác để đối chiếu. 

 Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng 

Sơn thông báo để anh (chị) biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Thí sinh dự tuyển;  

- HĐTDVC Sở;  

- Trang thông tin điện tử của Sở;  

- Lưu: VT, HĐTD.  

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC NN&PTNT 

Nguyễn Phúc Đạt 
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