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

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:       /TB-STC      Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển  

kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
 

Ngày 18/6/2020, Sở Tài chính đã ban hành Thông báo số 83/TB-STC về địa 

điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng 

công chức năm 2020 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Thông báo số 370/TB-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc kéo dài thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển công 

chức năm 2020. 

Sở Tài chính thông báo việc điều chỉnh kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng 

ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Tài chính đối với 01 chỉ 

tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng, như sau: 

1. Kéo dài thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

Từ nay đến hết ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). 

2. Địa điểm và công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

a) Địa điểm tiếp nhận 

Tại Văn phòng (tầng 2), trụ sở Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, Khu tái định cư 

và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

b) Người tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển 

Bà Phạm Hồng Ngọc, Chuyên viên Văn phòng, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

Điện thoại liên hệ: 02053.873.470; Di động: 0942.622.966. 

 (Đính kèm Biểu nhu cầu tuyển dụng công chức tại Sở Tài chính năm 2020). 

Các nội dung liên quan khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 83/TB-STC 

ngày 16/6/2020 của Sở Tài chính. 

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn thông báo rộng rãi đến các cá nhân, cơ quan, tổ 

chức có liên quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, Văn phòng,Thanh tra Sở; 

- Website STC; 

- Niêm yết tại STC; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Đoàn Thu Hà 



 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI SỞ TÀI CHÍNH NĂM 2020 
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1 Phòng Tài chính đầu tư 

Chuyên viên thẩm 

định dự án đầu tư, 

thẩm tra quyết toán 

dự án hoàn thành 

Xây dựng, phân bổ, quản lý, 

điều hành thu, chi ngân sách 

thẩm định quyết toán năm; 

tổng hợp quyết toán ngân sách 

nhà nước hàng năm; tổng hợp, 

theo dõi, báo cáo thực hiện các 

chính sách, chế độ do Trung 

ương và địa phương ban hành 
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Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 01 công chức./. 
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