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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển kỳ thi xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng 

đối với 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 Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức vào làm 

việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi xét 

tuyển đặc cách viên chức năm 2018 như sau: 

1. Danh sách các thí sinh trúng tuyển kỳ thi xét tuyển đặc cách 

STT Tên thí sinh Địa chỉ 

Chuyên 

ngành 

 đào tạo 

Vị trí việc làm 

trúng tuyển 

1 Triệu Ngọc Hà 

Thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

Quản lý đất 

đai 

Đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất 

2 Hoàng Tuấn Hùng 

Thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

Quản lý đất 

đai 

Đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất 

3 Chu Thị Hồng Nhung 

Thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

Quản lý đất 

đai 

Đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất 

4 Lưu Cẩm Tú 

Thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

Quản lý đất 

đai 

Đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đất 
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2. Trong thời gian chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày Thông báo, 

các thí sinh trúng tuyển phải đến ký hợp đồng làm việc với Văn phòng Đăng ký 

đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Đối với các thí sinh trúng tuyển đang làm việc hoặc hợp đồng lao động  

tại cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân: Đề nghị bổ sung văn bản chấm dứt 

Hợp đồng làm việc hoặc Hợp đồng Lao động; bản sao sổ bảo hiểm xã hội… 

trước ngày 25/12/2018 (Thông qua Văn phòng Sở) để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

trước khi ban hành quyết định tuyển dụng. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và niêm yết kết quả trúng tuyển 

kỳ thi xét tuyển đặc cách viên chức năm 2018 tại Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi 

trường, địa chỉ số 01, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả); trên trang thông tin điện tử Sở Tài 

nguyên và Môi trường (địa chỉ: htpt//www.tnmt.langson.gov.vn) để các cá nhân 

liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (B/c) 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Hội đồng Tuyển dụng VC Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTTTNMT (Đăng lên 

Website của sở); 

- CVP Sở;  
- Các thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: Văn thư, HS (3b); (HQV). 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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