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THÔNG BÁO 

Không tổ chức kiểm tra sát hạch trường hợp  

tiếp nhận không qua thi tuyển vào viên chức năm 2020 

 

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 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 Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020; 

Căn cứ Đơn xin rút nguyện vọng đã đăng ký của ông Lộc Văn Hưng ngày 

22/10/2020. 

 Ngày 13/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã có 

thông báo số 263/TB-STNMT thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; 

thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào viên chức năm 2020 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, ông Lộc Văn Hưng 

là thí sinh duy nhất thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào viên 

chức. Dự kiến việc tổ chức kiểm tra sát hạch diễn ra vào ngày 27/10/2020. Tuy 

nhiên, ngày 22/10/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Đơn xin rút 

nguyện vọng đã đăng ký của ông Lộc Văn Hưng với lý do đã có kết quả dự kiến 

trúng tuyển công chức vào phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Gia 

trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Do vậy, Sở 



 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn không tổ chức kiểm tra sát hạch đối 

với trường hợp của ông Lộc Văn Hưng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn thông báo để các thí sinh được 

biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 

- VPĐKĐĐ; 

- Trung tâm CNTTTNMT (Đăng lên 

Website của sở); 

- Lưu: Văn thư, hồ sơ (2b), (NTTH). 
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Bùi Văn Côi 
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