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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch tuyển dụng  

viên chức năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn  

 

Thực hiện 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. 

Ngày 12/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã có Kế 

hoạch số 79/KH-STNMT Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020. Tuy nhiên, 

tại thời điểm cuối năm còn nhiều công việc tồn đọng cần xử lý, Sở Tài nguyên 

và Môi trường thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện cụ thể như sau: 

"5. Tổ chức thi vòng 1: 

- Thời gian thi: Ngày 07/11/2020 (Thứ 7). 

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

- Rọc phách, chấm thi: Ngày 09/11/2020. 

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

10/11/2020. 

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

- Nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 11/11 đến hết ngày 25/11/2020 (trong 15 

ngày). 

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

trường tỉnh Lạng Sơn: Ngày 26/11/2020. 

- Công bố kết quả chấm phúc khảo: Ngày 27/11/2020. 

6. Thông báo triệu tập thi vòng 2: Ngày 27/11/2020. 

7. Tổ chức thi vòng 2 (phỏng vấn):  

- Thời gian: Ngày 14/12/2020 (Thứ 2). 

- 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 

14/12/2020. 

8. Công tác sau thi 

- Thông báo kết quả phỏng vấn: Ngày 16/12/2020. 

- Công nhận kết quả trúng tuyển: Ngày 17/12/2020. 

- Thông báo thí sinh trúng tuyển: Ngày 18/12/2020. 
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- 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 1/12 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." 

Các nội dung khác tại Kế hoạch số 79/KH-STNMT ngày 12/10/2020 không 

thay đổi. 

Thông báo được niêm yết tại Sở Tài nguyên và Môi trường, các 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./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Trường CĐSP Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020;  

- Văn phòng Sở; Văn phòng ĐKĐĐ; Trung tâm 

TNMT; 

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

- Lưu: Văn thư, HS, (NTTH). 

 TM. HỘI ĐỒNG TTVC 

CHỦ TỊCH 
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Bùi Văn Côi 
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