
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 79/KH-STNMT         Lạng Sơn, ngày 12 tháng 10 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng viên chức năm 2020 

  

Thực hiện Quyết điṇh số 1626/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tic̣h 

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

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

392/UBND-NC ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường, 

nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trong công tác tuyển dụng viên chức năm 

2020 và Công văn số 632/SNV-CCVC ngày 26/5/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng 

Sơn về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức tuyển dụng bổ sung viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020 đúng các quy định của pháp 

luật, bảo đảm công khai, khách quan, chăṭ che.̃ 

Tuyển dụng những viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực 

và phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chính sách pháp luật, 

có tinh thần trách nhiệm với công việc, có chất lượng để bổ sung nhân lực cho các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

2. Yêu cầu 

Việc tuyển dụng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, vị trí 

công tác và chỉ tiêu biên chế đã được phê duyệt tại Quyết điṇh số 1626/QĐ-

UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tic̣h UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Việc tuyển dụng phải được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục và 

phải công khai, minh bạch, công bằng, khách quan theo đúng quy định của pháp 

luật và đúng số lượng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

A. TUYỂN DỤNG KHÔNG QUA THI TUYỂN VÀO VIÊN CHỨC 

1. Đối tượng là sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi đào tạo theo chế độ cử 

tuyển đã tốt nghiệp 

Tổng số thí sinh đủ điều kiện: 01 thí sinh, trong đó: 

- Đăng ký dự thi vào Văn phòng Đăng ký đất đai: 01 thí sinh. 

- Tài liệu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

2. Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch: Trước ngày 13/10/2020 
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- Thống nhất nội dung tài liệu kiểm tra, sát hạch; 

- Thống nhất hình thức kiểm tra, sát hạch; 

- Phân công nhiệm vụ xây dựng câu hỏi kiểm tra, sát hạch; 

- Thống nhất thành phần ban giám khảo kiểm tra, sát hạch; 

- Thống nhất về thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch. 

3. Tài liệu ôn tập 

- Thông báo tài liệu ôn tập: Ngày 14/10/2020 

4. Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch 

- Thời gian kiểm tra, sát hạch: Dự kiến ngày 27/10/2020. 

- Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch: Hội trường tầng 1 nhà C, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch: Ngày 28/10/2020. 

B. TỔ CHỨC THI TUYỂN VIÊN CHỨC 

1. Tổ chức thu lệ phí thi:  

- Địa điểm: Tại phòng Kế toán, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

- Thời gian: Ngày 23/10/2020. 

2. Họp Hội đồng thi tuyển (lần 1, trước ngày 13/10/2020) 

- Báo cáo danh sách thí sinh đăng ký dự thi (thống nhất thí sinh thuộc đối 

tượng tiếp nhận đặc biệt, thí sinh thuộc đối tượng thi tuyển, thí sinh chưa đủ điều 

kiện dự thi); 

- Thống nhất danh mục tài liệu ôn thi, nội dung thi, hình thức thi; 

- Thông qua dự thảo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020. 

3. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện dự thi 
(trước ngày 13/10/2020) 

4. Thông báo nội dung, tài liệu ôn tập: Ngày 16/10/2020. 

5. Tổ chức thi vòng 1: 

- Thời gian thi: Ngày 31/10/2020 (Thứ 7). 

- Địa điểm thi: trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. 

- Rọc phách, chấm thi: Ngày 02/11/2020. 

- Tổng hợp điểm thi, lên danh sách báo cáo Hội đồng thi: Ngày 03/11/2020. 

- Hội đồng thi thông báo kết quả thi tuyển vòng 1: Ngày 04/11/2020. 

- Nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 04/11 đến hết ngày 18/11/2020 (trong 15 

ngày). 

- Chấm phúc khảo tại Hội trường tầng 4 nhà C, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn: Ngày 19/11/2020. 

- Công bố kết quả chấm phúc khảo: Ngày 20/11/2020. 

6. Thông báo triệu tập thi vòng 2: Ngày 23/11/2020. 

7. Tổ chức thi vòng 2 (phỏng vấn):  
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- Thời gian: Ngày 08/12/2020 (Thứ 3). 

- Địa điểm: Dự kiến tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. 

- Tổng hợp điểm thi, lên danh sách điểm thi báo cáo Hội đồng thi: Từ ngày 

09/12/2020. 

8. Công tác sau thi 

- Thông báo kết quả phỏng vấn: Ngày 10/12/2020. 

- Công nhận kết quả trúng tuyển: Ngày 11/12/2020. 

- Thông báo thí sinh trúng tuyển: Ngày 14/12/2020. 

- Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, Sở Tài 

nguyên và Môi trường xác minh văn bằng chứng chỉ của thí sinh trúng tuyển từ 

ngày 14/12 đến hết ngày 23/12/2020. 

- Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển, thời điểm tuyển dụng 

từ ngày 01/01/2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 triển khai 

thực hiện. 

2. Văn phòng Sở tham mưu đăng tin trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; thường xuyên báo cáo Giám đốc Sở để kịp thời có ý 

kiến chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

3. Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, các 

phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động phối hợp với Văn phòng Sở tham gia các Ban 

(đề thi, coi thi, chấm thi....)  theo phân công (có Quyết định, thông báo phân công 

cụ thể). 

4. Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm đăng tải các văn bản có 

liên quan tới công tác tuyển dụng viên chức năm 2020 lên trang Website của Sở. 

 5. Kính đề nghị trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tạo điều kiện phối hợp 

bố trí địa điểm, cơ sở vật chất và cử cán bộ tham gia các Ban giúp việc của Hội 

đồng thi tuyển viên chức năm 2020 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường 

đảm bảo theo đúng quy định./. 

 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nôị vu;̣ (để biết) 

- Trường CĐSP Lạng Sơn; (p/h thực hiện) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vi ̣thuôc̣ Sở;  

- Chánh Văn phòng Sở;             (thực hiện) 

- HĐTDVC 2020 của Sở; 
- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng tin); 

- Lưu: VT, Hồ sơ 3b, (NTTH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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