
 

 

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

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /STC-VP             Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 
V/v tổng hợp Phiếu đăng ký dự thi  

  tuyển dụng công chức năm 2021 
 

                                  Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn  

 Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại Hội có tính chất 

đặc thù năm 2021,Thông báo số 172/TB-UBND ngày 03/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức năm 2021;  

Thực hiện Công văn số 369/SNV-CCVC ngày 06/4/2021 của Sở Nội vụ 

về việc tiếp nhận, tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021. 

Sở Tài chính đã ban hành Thông báo số 65/TB-STC ngày 06/4/2021, về 

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

dụng công chức năm 2021 tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn theo quy định. 

    Sở Tài chính đã tiến hành tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh 

từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 05/5/2021. 

    (Có biểu tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 

2021 kèm theo) 

   Sở Tài chính tổng hợp danh sách, Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 

2021, báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn theo quy định./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Các phòng, VP, TTra thuộc Sở; 

- Chánh Văn phòng; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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