
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
v IÊN c h ứ c  n ă m  2018 ' : : :

Số: 02 /TB-HĐXTVC Lạng Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp 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;

Căn cứ Thông tư sô 16/2012/TT-BNV ngay 28/12/2012 của Bô Nôi vụ 
Banh hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nôi quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quan ly tổ 
chức bô máy va cán bô, công chức, viên chức tinh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND 
tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND 
ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 
37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Lạng Sơn;

Căn cư Quyêt định sô 1206/QĐ-UBND ngay 27/6/2018 của Chủ tịch 
UBND tinh Lạng Sơn vê viêc 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 373a/QĐ-STNMT ngày 30/11/2018 của Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường về thành lập Hôi đồng xét tuyển viên chức năm 2018 
của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Hôi đông xét tuyên viên chức Sơ Tai nguyên va Môi trương thông báo tổ 
chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau:

1. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ VIệ C l à m  c ầ n  t u y ể n  d ụ n g
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I m  /V ___ _  1  2  A - ĩ  ________ ì ____•  A___ĩ _____•  ■5' _  1  1  _  Ạ  ___r  J  J_________ /V. Tổng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần xét tuyển
Tổng số chỉ tiêu xét tuyển là 03 chỉ tiêu, cụ thể:
- Vị trí việc làm Tổ chức nhân sự: 01 chỉ tiêu.
- Vị trí việc làm Hành chính -  Tổng hợp: 02 chỉ tiêu.
2. Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển: Tổng số 09 thí sinh, trong đó:
- Vị trí việc làm Tổ chức nhân sự: 06 thí sinh.
- Vị trí việc làm Hành chính -  Tổng hợp: 03 thí sinh.

(Có Danh sách chi tiết kèm theo)
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
1. Nội dung, cách tính điểm xét tuyển
1.1. Nội dung
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- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình đô chuyên môn, 

nghiệp vụ của người dự tuyển.
1.2. Cách tính điểm
Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm 

phỏng vấn, cụ thể như sau:
- Điểm học tập được xác định bằng trung bình công kết quả các môn học 

trong toàn bô quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình đô, chuyên môn, 
nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, 
tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình công kết quả các môn thi 
tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luân văn của người dự xét tuyển và được quy đổi 
theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm 
học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính 
hệ số 2.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
2. Nội dung ôn tập, thi phỏng vấn
Nôi dung ôn tập, thi phỏng vấn gồm 02 phần, gồm: Kiến thức chung và kiến 

thức chuyên ngành.
(Có nội dung ôn tập, thi phỏng vấn kèm theo Thông báo này)

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU PHÍ, TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Thu phí, lệ phí
- Mức thu phí : 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi (Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư sổ 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).
- Địa điểm thu phí: Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường - Địa chỉ: Số 01 

Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Thời gian thu phí: Từ ngày 10/01/2019 đến 18/01/2019 (Thu trong giờ 

hành chính).
2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
- Thời gian thi: Bắt đầu từ 07h30 ngày 26/01/2019 (thứ bẩy).
- Địa điểm: Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường - Địa chỉ: Số 01 Lý Thái Tổ, 

phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Lưu ý: Khi thí sinh đến dự thi phải mang theo Giấy Chứng minh thư nhân 

dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh (bản gốc).

Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ Sở̂  (Báo cáo);
- Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở; (thực hiện)
- Tổ giúp việc Hội đồng TDVC;
- Văn phòng Sở; Văn phòng ĐKĐĐ;
- TT.CNTTTNMT (đăng tải trên Cổng TTĐT);
- Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; (phối hợp)
- Thí sinh đủ điều kiện thi tuyển (09b);
- Lưu: Văn thư, HS, (HQV).

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH

đã ký

Chu Văn Thạch 
Phó Giám đốc Sở Tn &MT
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
(Kèm theo Thông báo số: 02/TB-HĐXTVC ngày 04/01/2019 của Hội đồng xét tuyển viên

chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn)

STT Tên thí sinh Địa chỉ Chuyên ngành 
đào tạo

Văn bằng tốt 
nghiệp; xếp loại

I Vị trí việc làm Quản lý nhân sự: 06 thí sinh

1 Lâm Quỳnh Chang Huyện Hữu Lũng, 
tỉnh Lạng Sơn Quản lý nhân lực Đại học; Khá

2 Hứa Thị Em Huyện Lộc Bình, 
tỉnh Lạng Sơn

Quản lý tổ chức 
và nhân sự Đại học; Khá

3 Nông Thị Huyền Huyện Tràng Định, 
tỉnh Lạng Sơn Quản trị nhân lực Đại học; Khá

4 Hoàng Thị Liên Huyện Hữu Lũng, 
tỉnh Lạng Sơn Quản trị nhân lực Đại học; Khá

5 Đường Quỳnh Như Huyện Tràng Định, 
tỉnh Lạng Sơn

Quản lý nguồn 
nhân lực Đại học; Khá

6 Nông Thu Thảo Huyện Chi Lăng, 
tỉnh Lạng Sơn Quản trị nhân lực Đại học; Khá

II Vị trí việc làm Hành chính - Tổng hợp: 03 thí sinh

1 Ngô Thị Thu Hoài TP. Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn Kinh tế quốc tế Đại học; Khá

2 Triệu Văn Lượng TP. Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn

Quản trị 
kinh doanh Đại học; Khá

3 Mã Thị Thơm Huyện Bắc Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn

Quản trị 
kinh doanh Đại học; Khá

TỔNG SỐ: 09 THÍ SINH (I+II)



NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2018
(Kèm theo Thông báo số 02 /TB-HĐXTVC ngày 04 /01/2019 của Hội đồng xét 
tuyển viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn)

I. KIÉN THỨC CHUNG

1. Luật Viên chức năm 2010 số 58/2010/QH12.

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

II. KIÉN THỨC CHUYÊN NGÀNH: VTVL HÀNH CHÍNH -  TỔNG HỢP

1. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật
- Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Công tác văn thư, lưu trữ

- Luật Lưu trữ năm 2011.

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ.

- Nghị định số 01/VBHN-BNV ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nội vụ 
về công tác văn thư.

3. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ 
Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính)

4. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
- Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ 
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp 
kinh tế và sự nghiệp khác.

III. KIÉN THỨC CHUYÊN NGÀNH: VTVL TỔ CHỨC NHÂN S ự

1. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập
- Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp

- Thông tư 14/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ- 
CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thông tư 12/2012/TT-BNV quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi 
chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.



2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; quản lý hồ sơ cán bộ

- Thông tư 19/2014/TT-BNV quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi 
dưỡng viên chức.

- Thông tư 11/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo 
thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

3. Công tác kỷ luật trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; 
đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

- Nghị định 56/2015/NĐ-CP về quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên
chức.

- Nghị định Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách 
nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.


