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SỞ TN&MT TỈNH LẠNG SƠN 

HỘI ĐỒNG TTVC NĂM 2019 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 73 /TB-HĐTTVC Lạng Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển 

 viên chức bổ sung năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

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 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  uyết định số 24/ Đ-STNMT ngày 30/01/2020 của Gi m đốc S  Tài 

nguyên và Môi trư ng tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức 

năm 2019; 

 Thực hiện  uyết định số 97/ Đ-STNMT ngày 25/3/2020 của Gi m đốc S  Tài 

nguyên và Môi trư ng tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận kết quả chấm phúc khảo kỳ 

thi tuyển viên chức bổ sung năm 2019 của S  Tài nguyên và Môi trư ng. 

 Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 của S  Tài nguyên và Môi trư ng tỉnh 

Lạng Sơn thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức bổ sung năm 

2019 của S  Tài nguyên và Môi trư ng đối với 04 thí sinh đề nghị chấm phúc khảo. 

(có biểu chi tiết kèm theo). 

 Thí sinh chủ động tra cứu điểm thi được niêm yết tại trụ s  của S  Tài nguyên 

và Môi trư ng hoặc trên trang thông tin điện tử của S  theo địa chỉ: 

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

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 của S  Tài nguyên và Môi trư ng thông 

b o để c c thí sinh được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- S  Nội vụ (B/c); 

- Hội đồng TTVC năm 2019;  

- Văn phòng S ; Văn phòng ĐKĐĐ; Trung tâm 

TNMT; 

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

- 04 TS có đơn phúc khảo; 

- Lưu: Văn thư, HS, (NTTH). 
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