
 

 

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:         /STNMT-VP Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2022 

V/v đăng ký nhu cầu tuyển dụng  

công chức năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 

145/SNV-CCVC ngày 14/02/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, 

đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022. 

Để đảm bảo số lượng biên chế thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã xem xét, rà soát đăng ký nhu cầu tuyển dụng công 

chức năm 2022 như sau: 

1. Tổng số công chức cần tuyển dụng: 02 công chức. 

2. Đơn vị, vị trí việc làm cần tuyển dụng 

2.1. Phòng Quản lý đất đai: 01 Công chức. 

- Vị trí việc làm cần tuyển: Chuyên viên Quản lý quy hoạch, sử dụng đất 

đai. 

- Trình độ, chuyên ngành cần tuyển dụng: Đại học, chuyên ngành: Quản lý 

đất đai.  

2.2. Phòng Kế hoạch Tài chính: 01 Công chức. 

- Vị trí việc làm cần tuyển: Chuyên viên Thẩm định giá đất. 

- Trình độ, chuyên ngành cần tuyển dụng: Đại học, chuyên ngành: Quản lý 

đất đai.  

2.3 Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tiếp nhận vào làm công chức. 

 (Chi tiết tại Biểu đăng ký nhu cầu kèm theo) 

Trên đây là nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường, kính gửi Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;       

- Lưu: Văn thư, (NTTH). 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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