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Số: 94 /TB-HĐTTVC Lạng Sơn, ngày 13 tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đính chính nội dung Thông báo số 90/TB-STNMT ngày 10/4/2020 

của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 

 

  

 Ngày 10/4/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 có Thông báo số 

90/TB-STNMT về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển viên chức bổ sung 

năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trư ng tỉnh L ng S n  v ng 2   Do s   u t 

trong tổng h p danh sách thí sinh đ  v ng 1  Hội đồng thi tuyển viên chức năm 

2019 của Sở Tài nguyên và Môi trư ng tỉnh L ng S n thông báo như sau: 

1. Đính chính nội dung "triệu tập 57 thí sinh dự thi vòng 2" thành " triệu 

tập 55 thí sinh dự thi vòng 2" t i mục 1 của Thông báo số 90/TB-STNMT ngày 

10/4/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019  

2. Lo i thí sinh Vi Xuân Thiện  Số báo danh: 39  và thí sinh Nguyễn Ngọc 

Trang  Số báo danh: 49) dự tuyển vị trí việc làm: Địa chính viên h ng III  Đăng 

ký  c p gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t; đăng ký 

biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đ t  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đ t  ra khỏi danh sách triệu tập thí sinh dự thi v ng 2 kỳ thi tuyển 

viên chức bổ sung năm 2019  kèm theo Thông báo số 90/TB-STNMT ngày 

10/4/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019   Lý do: Kết quả thi v ng 

1 không đủ điều kiện  

3. Thông báo này thay thế Thông báo số 93/TB-HĐTTVC ngày 13/4/2020 

của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 về việc đính chính nội dung Thông 

báo số 90/TB-STNMT ngày 10/4/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 

2019. Các nội dung khác t i Thông báo số 90/TB-STNMT ngày 10/4/2020 của 

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 không thay đổi  

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trư ng 

tỉnh L ng S n thông báo để các thí sinh biết  thực hiện /  

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ  B/c ; 

- Lãnh đ o Sở; 

- Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019;  

- Văn ph ng Sở; Văn ph ng ĐKĐĐ; Trung tâm 

TNMT; 

- TT CNTTTNMT  đăng tải trên Cổng TTĐT ; 
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