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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

 

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 

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 Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội 

vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ 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 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 điṇh số 1226/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 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, ngành năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-STNMT ngày 20/11/2019 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện quy định tại Khoản 9, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ 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, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả trúng 

tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường như 

sau: 

1. Danh sách các thí sinh trúng tuyển vào Văn phòng Đăng ký đất đai 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Địa chỉ thường trú 
Vị trí việc làm trúng 

tuyển 

1 Ngọc Văn Chính 24/5/1987 

số 59, Nguyễn Du, 

khối 2, phường 

Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

Đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận 

2 Đỗ Quang Điện 07/5/1984 

số nhà 123A đường 

Lê Đại Hành, khối 

10, phường Đông 

Kinh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

Hành chính – Tổng hợp 

3 Bùi Quang Khải 20/8/1996 

phường Đông 

Kinh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

Thống kê, kiểm kê đất 

đai, lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất 

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… trước ngày 30/11/2019 (Thông 

qua Văn phòng Sở) để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.  

4. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn thông báo và niêm yết kết 

quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 tại Trụ sở Sở Tài nguyên và 

Môi trường, địa chỉ số 05, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn và trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường (địa 

chỉ: htpt//www.tnmt.langson.gov.vn) để các thí sinh được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (thay b/c); 

- Các thí sinh trúng tuyển; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Hội đồng xét tuyển viên chức Sở; 

- Văn phòng ĐKĐĐ; 

- Trung tâm CNTTTNMT (Đăng lên 

Website của sở); 

- Chánh VP Sở;  
- Lưu: Văn thư, HS (2b), (NTTH). 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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