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THÔNG BÁO 

Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020  

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (vòng 1) 

 

Thực hiện Quyết điṇh số 1626/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tic̣h 

UBND tỉnh Lạng Sơn về viêc̣ phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020. 

Ngày 19/10/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã có Thông báo số 272/TB-STNMT Về 

việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (vòng 1). Trong đó, khai mạc kỳ thi lúc 

7h00 ngày 31/10/2020; thời gian thi: 01 buổi sáng ngày 31/10/2020; danh sách 

thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy 

thi, hình thức, thời gian thi đối với từng phần thi, môn thi, nội dung thi được 

niêm yết tại địa điểm thi từ ngày 30/10/2020. 

Tuy nhiên, tại thời điểm cuối năm còn nhiều công việc tồn đọng cần xử lý, 

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 đã báo cáo Giám đốc Sở Quyết định 

điều chỉnh thời gian. Thời gian điều chỉnh cụ thể như sau: 

- Khai mạc kỳ thi lúc 7h00 ngày 07/11/2020; thời gian thi: 01 buổi sáng 

ngày 07/11/2020. 

- Danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các 

phòng thi, nội quy thi, hình thức, thời gian thi đối với từng phần thi, môn thi, nội 

dung thi được niêm yết tại địa điểm thi từ ngày 06/11/2020. 

Các nội dung khác tại Thông báo số 272/TB-STNMT ngày 19/10/2020 

không thay đổi. 

Thông báo được niêm yết tại Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng và đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của Sở Tài nguyên và Môi trường./. 
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