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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số: 223 /TB-STNMT Lạng Sơn, ngày  07 tháng 10 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả rà soát, phân loại phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1);  

thời gian, hình thức, nội dung ôn tập xét tuyển (vòng 2)  

kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 

 

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 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế 

độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công , phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 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 cứ Quyết điṇh số 1226/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của C hủ tịch 

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

vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành năm 2019; 

 Căn cứ Quyết điṇh số 216a/QĐ-STNMT ngày 22/8/2019 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Laṇg Sơn về việc thà nh lập Hội đồng xét tuyển 

viên chức năm 2019; 

 Trên cơ sở Báo cáo số  03/BC-HĐXTVC ngày 04/10/2019 của Hội đồng 

xét tuyển viên chức báo cáo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) 

và đề xuất ban hành Thông báo tổ chức xét tuyển (vòng 2) kỳ xét tuyển viên 

chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019. 
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 Sở Tài nguyên và Môi trường  thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự 

tuyển (vòng 1) và đề xuất ban hành Thông báo tổ chức xét tuyển (vòng 2) kỳ xét 

tuyển viên chức năm 2019 như sau: 
 

I. CHỈ TIÊU VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG 
 

1. Tổng chỉ tiêu và vị trí việc làm cần xét tuyển  

Tổng số chỉ tiêu xét tuyển là 04 chỉ tiêu, cụ thể: 

- Vị trí việc làm Đăng ký, cấp giấy chứng nhận: 01 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất: 01 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Hành chính – Tổng hợp: 01 chỉ tiêu. 

- Vị trí việc làm Đo đạc bản đồ: 01 chỉ tiêu 

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

Tổng số: 03 thí sinh không đủ điều kiện: 

- Thí sinh Đỗ Thu Thảo, hộ khẩu thường trú: Khu Tái định cư khối 2, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, chuyên ngành Quản lý đất đai. Lý do: 

Chuyên ngành đào tạo không phù hợp điều kiện Vị trí việc làm tuyển dụng; 

Chứng chỉ tiếng Anh cấp sau ngày 15/11/2017. 

- Thí sinh Vi Thị Nga, hộ khẩu thường trú: số 265 khu Lao Động, thị trấn 

Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, chuyên ngành Địa chính-Môi trường. 

Lý do: Không kê khai Chứng chỉ Ngoại ngữ. 

- Thí sinh Long Văn Duy, hộ khẩu thường trú: khối 14, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn, chuyên ngành Địa chính-Môi trường. Lý do: Chứng 

chỉ tiếng Anh cấp sau ngày 15/11/2017. 

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

4. Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thông thường 

 Tổng số: 05 thí sinh đủ điều kiện, trong đó: 

- Vị trí việc làm Đăng ký, cấp giấy chứng nhận: 02 thí sinh; 

- Vị trí việc làm Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất: 01 thí sinh; 

- Vị trí việc làm Hành chính – Tổng hợp: 01 thí sinh; 

- Vị trí việc làm Đo đạc bản đồ: 01 thí sinh. 

 (Chi tiết tại Phụ lục 1,2 kèm theo) 
 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN (vòng 2) 
 

1. Nội dung, cách tính điểm xét tuyển 

1.1. Nội dung 

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. 

1.2. Cách tính điểm 
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- Khi chấm điểm phỏng vấn, các thành viên Ban kiểm tra sát hạch chấm 

độc lập trên phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn là điểm 

trung bình cộng của các thành viên tham gia chấm phỏng vấn. Trường hợp các 

thành viên chấm phỏng vấn chấm điểm chênh lệch nhau từ 5 điểm trở lên đến 

dưới 10 điểm thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch trao đổi lại với các thành viên 

tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn. Trường hợp các 

thành viên chấm phỏng vấn chấm điểm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì 

Trưởng ban kiểm tra sát hạch báo cáo để Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại 

giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng 

vấn. 

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. 

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (theo khoản 4 Điều 

2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập): 

 + Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào 

kết quả điểm thi tại vòng 2; 

 + Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân 

chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương 

binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của 

thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa 

(từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh 

hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2; 

 + Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong 

lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức 

trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã 

hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2. 

2. Nội dung ôn tập, phỏng vấn 

Nội dung ôn tập, phỏng vấn gồm 02 phần, gồm: Kiến thức chung và kiến 

thức chuyên ngành. 

(Có nội dung ôn tập, 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 số 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 05 

Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Thời gian thu phí: Từ  ngày 08/10/2019 đến 11/10/2019 (Thu trong giờ 

hành chính). 
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2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển 

- Thời gian thi: Bắt đầu từ 08h00 ngày 20/10/2019 (chủ nhật).  

- Địa điểm: Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường - Địa chỉ: Số 05 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 Sở (Báo cáo); 

- Hội đồng XTVC của Sở  (thực hiện);  

- Các Ban giúp việc Hội đồng XTVC;                     

- VP Sở; VP ĐKĐĐ; Trung tâm TNMT 

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

- Thí sinh nộp phiếu (08b);  

- Lưu: Văn thư, HS, (NTTH). 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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