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THÔNG BÁO 

Kết quả rà soát, phân loại hồ sơ  

đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018 

 

Căn cứ  Khoản 3 Điều 15, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết điṇh số 1206/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Chủ tịch 

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

vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành năm 2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-STNMT ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về Tuyển dụng viên chức năm 2018; 

Căn cứ Thông báo số 84/TB-STNMT ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018; 

Căn cứ Biên bản về việc rà soát , phân loại hồ sơ dự tuyển viên chức năm 

2018 họp ngày 11/9/2018 của Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2018 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường;  

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường thông báo kết quả rà soát, phân loại hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức 

năm 2018 như sau: 

I. NỘI DUNG: 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 58 hồ sơ, trong đó có 01 thí sinh xin rút hồ sơ (Thí 

sinh Tăng Thị Linh), còn 57 hồ sơ tham gia dự tuyển, được phân loại như sau: 

1. Thí sinh không đủ điều kiện tham gia dự tuyển 

* Tổng số: 02 thí sinh không đủ điều kiện, gồm: 

- Đỗ Quang Điện, địa chỉ thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh. Lý do: Chưa có bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ. 

- Đinh Thanh Hoa, địa chỉ thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, chuyên 

ngành Lâm nghiệp. Lý do: Ngành học không phù hợp với chuyên ngành cần 

tuyển dụng. 

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo) 

Lưu ý: Kể từ ngày Thông báo này được ban hành, 02 thí sinh có tên nêu 

trên đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để 

nhận lại bằng tốt nghiệp (Bản gốc); thời gian: Trong giờ hành chính , ngày làm 
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viêc̣. Thí sinh tới nhận lại bằng tốt nghiệp mang theo Chứng minh thư nhân dân 

hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận theo quy định (nếu nhờ người thân lấy hộ). 

2. Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách 

* Tổng số: 13 thí sinh đủ điều kiện, trong đó:  

- Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm Đăng ký, cấp giấy chứng nhận 

QSD đất và tài sản gắn liền với đất 13 hồ sơ, gồm: Tốt nghiệp Đại học loại giỏi 

03 thí sinh; Tốt nghiệp Thạc sỹ 10 thí sinh.  

- Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm Tổ chức nhân sự: 0 (không); 

- Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm Hành chính-Tổng họp: 0 (không). 

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo) 

3. Thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách: 

* Tổng số: 01 thí sinh, là thí sinh Chu Văn Hưng, địa chỉ huyện Văn Lãng, 

tỉnh Lạng Sơn, chuyên ngành Quản lý đất đai, bằng Đại học, xếp loại khá, đối 

tượng cử tuyển. 

 Lý do không đủ điều kiện để tham gia xét tuyển đặc cách:  

+ Thí sinh trên là sinh viên cử tuyển, nhưng không thuộc chỉ tiêu cử tuyển 

được UBND tỉnh phê duyệt sau khi đào tạo được phân công về Sở Tài nguyên và 

Môi trường, theo quy định tại khoản 3 Mục II và điểm b khoản 3 Mục III Thông 

tư số 13/2008/TTLT-BGĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT của Liên bộ: Giáo 

dục đào tạo; Lao động - Thương binh và xã hội; Tài chính; Nội vụ; Ủy ban dân 

tộc.  

+ Đồng thời Sở Nội vụ đã có Công văn số 687/SNV-CCVC ngày 10/7/2018 

về việc bàn giao hồ sơ sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp năm 2018, theo đó hồ sơ 

thí sinh Chu Văn Hưng được bàn giao về UBND huyện Văn Lãng để bố trí công 

việc theo quy định. 

Lưu ý: Thí sinh Chu Văn Hưng không đủ điều kiện tham gia xét tuyển đặc 

cách nêu trên, nhưng vẫn đủ điều kiện tham dự thi tuyển. 

4. Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển (thông thường) 

* Tổng số: 42 thí sinh đủ điều kiện, trong đó: 

+ Vị trí việc làm đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền 

với đất là: 33 thí sinh. 

+ Vị trí việc làm Tổ chức nhân sự: 06 thí sinh. 

+ Vị trí việc làm Hành chính – Tổng hợp: 03 thí sinh. 

(Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo) 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2018 của Sở; Hội đồng Kiểm tra, 

sách hạch các ứng viên xét tuyển đặc cách trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 
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2018 của Sở (gọi tắt là Hội đồng Kiểm tra sát hạch) căn cứ Thông báo này, khẩn 

trương tổ chức triển khai thực hiện tiếp các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra. 

2. Tổ giúp việc Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018 của Sở thực hiện 

việc trả lại bằng tốt nghiệp cho các thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển. 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở 

đăng tải công khai Thông báo này lên trang thông tin điện tử của Sở 

(http://tnmt.langson.gov.vn)./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nôị vu;̣  

- Lãnh đạo Sở; 

- Hội đồng Tuyển dụng viên chức của Sở; 

- Hội đồng Kiểm tra sát hạch; 

- Tổ giúp việc Hội đồng Tuyển dụng viên chức; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- TT.CNTTTNMT (Đăng tải trên Cổng TTĐT);  

- Các thí sinh đăng ký dự tuyển (58 người); 

- Lưu: Văn thư, Hồ sơ, (HQV). 

 TM. HỘI ĐỒNG TDVC 

CHỦ TỊCH 
 

 

Đã ký 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT 

Bùi Văn Côi 
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