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Số: 352 /QĐ-STNMT Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

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 37/2015/QĐ-UBND, ngày 28/12/2015 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng , nhiêṃ vu ,̣ quyền haṇ và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi tr ường tỉnh Lạng Sơn ; Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi Điều 4 

Quyết điṇh số 37/2015/QĐ-UBND, ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

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 quản lý 

tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Laṇg Sơn; 

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; 

 



 2 

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; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở tại Tờ trình số 84/TTr-VP ngày 10 

tháng 12 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 đối với trường hợp 

ông Bùi Quang Khải, sinh ngày 20/8/1996, đăng ký dự tuyển vào vị trí Thống 

kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, vị trí việc làm thuộc Văn 

phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

Lý do: Đã trúng tuyển công chức, không đến ký hợp đồng làm việc theo 

quy định,  (ông Bùi Quang Khải có Đơn xin không đi làm). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Quyền Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan và ông Bùi Quang Khải chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- 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, (NTTH). 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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