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QUYẾT ĐỊNH
Về viêc̣ thành lâ ̣p Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020
GIÁM ĐỐC SỞ TÀ I NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Điểm b khoản 2 Điều 6, 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
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 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ Quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ
Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 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 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND
tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND
ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi Điều 4 của Quyết định số
37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyế t đi ̣nh số 1626/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ ti ̣ch
UBND tỉnh Lạng Sơn về viê ̣c phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị
sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020;
Xét Tờ trình số 103/TTr-VP ngày 25/9/2020 của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐINH:
̣

2
Điề u 1: Thành lâ ̣p Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 của Sở Tài
nguyên và Môi trường (gọi tắt là Hội đồng thi tuyển) gồ m:
- Ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Chủ tịch
Hội đồng;
- Ông Dương Thần Nội - Giám đốc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường,
Phó Chủ tich
̣ Hội đồ ng;
- Bà Lương Thị Thủy - Quyền Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Phó
Chủ tich
̣ Hô ̣i đồ ng;
- Ông Hoàng Sơn Hải - Trưởng phòng Quản lý đất đai, Ủy viên;
- Ông Triệu Đức Minh - Chánh Thanh tra Sở, Ủy viên;
- Ông Nguyễn Vĩnh Phú - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Ủy
viên.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chánh Văn phòng Sở, Ủy viên kiêm thư ký
Hô ̣i đồ ng;
Điề u 2: Nhiê ̣m vu ̣ và quyề n ha ̣n của Hô ̣i đồ ng thi tuyển viên chức được
quy định tại khoản 2, Điều 2, 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.
Điề u 3: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, Thủ
trưởng các đơn vi ̣ thuô ̣c Sở và các thành viên Hô ̣i đồ ng thi tuyển viên chức ta ̣i
Điề u 1 chiụ trách nhiê ̣m thi hành quyế t đinh
̣ này./.
Nơi nhận:
- Như điề u 3;
- Sở Nô ̣i vu ̣;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: Văn thư, Hồ sơ, (NTTH).
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