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Lạng Sơn, ngày 30 tháng 7  năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển  kỳ tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở Giao thông 
vận tải và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển 

 

  Kính gửi: Ông  Vi Văn Khánh 

            Địa chỉ: 95D, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 2327/QĐ-SGTVT ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở 
Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn V/v Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức 
Thanh tra Sở Giao thông vận tải.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo cho ông nội dung như sau : 

Ông  Vi Văn Khánh đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở 
Giao thông vận tải năm 2021. 

Căn cứ theo Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được nhận được thông báo 
kết quả trúng tuyển. Đề nghị ông đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn (Liên 
hệ qua Văn phòng Sở). Địa chỉ: Số 12 Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng gồm: 

1. Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự 
tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên.  

2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Quá thời hạn trên, nếu ông không đến Sở Giao thông vận tải để hoàn thiện 
hồ sơ dự tuyển theo quy định thì Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn sẽ hủy bỏ 
kết quả trúng tuyển theo quy định. 

Sở Giao thông vận tải thông báo tới ông được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Thành viên HĐTD; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, HĐTD. 
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