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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MT LẠNG SƠN 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH  

VIÊN CHỨC NĂM 2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số:144 /TB- HĐKTSH 

 

Lạng Sơn, ngày  04 tháng 10 năm 2018 

   

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức xét tuyển đặc cách đối với thí sinh  

đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018 
 

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; 

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 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 ; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 

của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển , xét tuyển viên chức; Quy chế tổ 

chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi 

tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

Căn cứ Quyết điṇh số 1206/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 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, ban, ngành năm 2018; 

Căn cứ Hướng dẫn số 165/HD-SNV ngày 11/7/2018 của Sở Nội vụ Lạng 

Sơn  về tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, 

ngành năm 2018; 

Căn cứ Quyết điṇh số 262/QĐ-STNMT ngày 24/8/2018 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Laṇg Sơn về việc thành lập Hội đồng Tuyển 

dụng viên chức năm 2018; 

Căn cứ Quyết điṇh số 290/QĐ-STNMT ngày 12/9/2018 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Laṇg Sơn về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, 

sát hạch các ứng viên xét tuyển đặc cách trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 

2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-STNMT ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về Tuyển dụng viên chức năm 2018; 

Căn cứ Thông báo số 84/TB-STNMT ngày 13/7/2018 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018. 

 Căn cứ Thông báo số 126/TB-HĐTDVC ngày 13/9/2018 của Hội đồng 

Tuyển dụng viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả rà 

soát, phân loại hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức năm 2018; 
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Hội đồng Kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường Thông báo về việc tổ chức xét tuyển đặc cách đối với thí sinh đủ 

điều kiện xét tuyển viên chức năm 2018 như sau: 

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH 

1.1. Nội dung 

- Về năng lực chuyên môn nghiệp vụ: Câu hỏi tập trung vào Luật Đất đai 

năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 

tiết thu hành Luật Đất đai (Tập trung chủ yếu vào các nội dung liên quan tới 

chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai và vị trí việc làm đăng ký, 

cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính). 

- Về trình độ hiểu biết chung: Câu hỏi về Luật Viên chức năm 2010; Nghị 

định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức. 

1.2. Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI, 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP; THU PHÍ TUYỂN DỤNG 

2.1. Thời gian: Đúng 14 h ngày 04/10/2018 (thứ 5), 13 thí sinh đủ điều 

kiện xét tuyển đặc cách có mặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe nội 

quy, quy chế thi và hướng dẫn ôn tập. (Có Danh sách thí sinh kèm theo). 

2.2. Địa điểm: Phòng họp tầng 01 Nhà C, Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi 

trường - Địa chỉ: Số 01 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

2.3. Thu phí tuyển dụng 

- 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: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 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 13h30-14h ngày 04/10/2018. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TRA SÁT HẠCH 

3.1. Thời gian tổ chức phỏng vấn: Buổi sáng ngày 15/10/2018 (thứ hai), 

bắt đầu từ 07 giờ 30 phút.  

3.2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 Nhà B, 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 đến phỏng vấn, thực hành thí sinh phải mang theo Giấy Chứng 

minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh (bản gốc). 
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Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển đặc cách được niêm yết 

tại Sở Tài nguyên và Môi trường và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở 

(http://tnmt.langson.gov.vn)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Hội đồng Tuyển dụng viên chức của Sở; 

- Tổ giúp việc Hội đồng Tuyển dụng viên chức; 

- Văn phòng Sở; Văn phòng ĐKĐĐ; 

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

- Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách (13);  

- Lưu: Văn thư, HS, (HQV). 

 TM. HỘI ĐỒNG KTSH 

CHỦ TỊCH 
 

 

Đã ký 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT 

Chu Văn Thạch 
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