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THÔNG BÁO
Về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019
của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (vòng 1)
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 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 định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của y ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân c p quản lý tổ
chức bộ m y và c n bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức
c c đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019;
Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Lạng Sơn thông b o về việc triệu tập thí sinh dự thi (vòng 1) như sau:
1. Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập, thu lệ phí thi
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00 ngày 22/02/2020.
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Chi cục Bảo vệ môi trường, Khu đô thị
phía đông, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Mức thu phí: 500.000đ/thí sinh/lần dự thi (Thực hiện theo quy định tại
Th ng t s 22 20 TT-BTC ngày
20 của Bộ Tài chính).
2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi và hình thức thi tuyển
2.1. Khai mạc kỳ thi: 7h00 ngày 01/3/2020, tại Hội trường 1, Cơ sở 1
trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, địa chỉ: Số 09, đường Đèo Giang, phường
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
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2.2. Địa điểm thi: Tại khu giảng đường nhà C, Cơ sở 1 trường Cao đẳng
Sư phạm Lạng Sơn, địa chỉ: Số 09, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
2.3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên gi y, gồm 3 phần: Kiến thức
chung, Tin học, Ngoại ngữ.
2.4. Thời gian thi: 01 buổi s ng ngày 01/3/2020, cụ thể:
- Thi Kiến thức chung, thời gian thi 60 phút, bắt đầu từ 8h00.
- Thi Tin học, thời gian thi 30 phút, bắt đầu từ 9h30.
- Thi Ngoại ngữ, thời gian thi 30 phút, bắt đầu từ 10h30.
* L u ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi ít nhất 5 phút tr ớc khi vào phòng
thi và xuất trình Chứng minh th nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân hợp pháp khác
có dán ảnh để Giám thị đ i chiếu khi vào phòng thi.
3. Danh s ch thí sinh theo số b o danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí c c
phòng thi, nội quy thi, hình thức, thời gian thi đối với từng phần thi, môn thi, nội
dung thi được niêm yết tại địa điểm thi từ ngày 28/02/2020.
Thông b o này được niêm yết tại Sở Tài nguyên và Môi trường, c c đơn vị
sự nghiệp trực thuộc có nhu cầu tuyển dụng và đăng tải trên trang thông tin điện
tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng thi tuyển có tr ch nhiệm gửi gi y
thông b o triệu tập cụ thể đến từng thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự
tuyển kỳ tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi
trường.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (B/c);
- Trường CĐSP Lạng Sơn;
- Lãnh đạoSở;
- Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019;
- Văn phòng Sở; Văn phòng ĐKĐĐ; Trung tâm
TNMT;
- TT.CNTTTNMT (đăng tải trên Cổng TTĐT);
- Lưu: Văn thư, HS, (NTTH).
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