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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số: 1108/TB-SGTVT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 26  tháng  4  năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Tuyển dụng viên chức năm 2021 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị 
sự nghiệp trực thuộc sở, ngành năm 2021; 

Sở Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: 

I. NHU CẤU TUYỂN DỤNG. 

Tuyển dụng 01 viên chức, làm việc tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải Lạng 
Sơn, như sau. 
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II. Điều kiện đăng ký dự tuyển. 

  1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, 
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: 

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên;  

- Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 
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- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ 
năng phù hợp với vị trí việc làm; 

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức 

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về 
hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 
chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. 

III. Hình thức và nội dung tuyển dụng 

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 

2. Nội dung tuyển dụng. 

Kiểm tra kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng hoạt 
động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.  

IV. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển.  

1. Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 28/4/2021 đến hết ngày 
28/5/2021 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).  

Phiếu đăng ký dự tuyển ghi theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Văn phòng Sở Giao 
thông vận tải Lạng Sơn, số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng 
Sơn. 

3.  Người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bà Đinh Thị Như Hoa, chuyên 
viên Văn phòng Sở GTVT. điện thoại 0916.905.499 

Thông báo này được đăng tải trên báo Lạng Sơn và trên trang thông tin điện 
tử, tại địa chỉ: http://sogtvt.langson.gov.vn; đồng thời được niêm yết công khai tại 
Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn./. 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh (b/c); 
- Báo Lạng Sơn; 
- Thanh tra Sở; Văn phòng Sở; 
- Website SGTVT;  
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

                           Đã ký 

 

 Dương Công Vĩ 

 


