
 

 

SỞ TN&MT TỈNH LẠNG SƠN 

 HỘI ĐỒNG TDVC NĂM 2021 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:    /TB-HĐTDVC Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian thi phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển 

viên chức sự nghiệp năm 2021 

 

 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 Quyết định số 253/QĐ-STNMT ngày 28/7/2021 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức kỳ xét tuyển viên chức 

sự nghiệp năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Công văn số 511/SNV-CCVC ngày 11/5/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập 

tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

Ngày 29/7/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã có Thông báo số 05/TB-HĐTDVC 

ngày 29/7/2021 về việc triệu tập thí sinh dự thi, quy định hình thức, nội dung, 

thời gian, địa điểm thi và cơ cấu, thang điểm đề thi phỏng vấn vòng 2 kỳ xét 

tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021. Tại mục 2 của Thông báo có ghi: "- Thời 

gian thi: 01 buổi sáng, bắt đầu từ 07h00 ngày 09/8/2021 (thời gian chuẩn bị 

và trả lời phỏng vấn của mỗi thí sinh là 30 phút)." 

 Nay Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường đính chính nội dung trên thành: "- Thời gian thi: 01 buổi sáng, bắt đầu 

từ 07h00 ngày 09/8/2021 (thời gian thi phỏng vấn là 30 phút, trước khi thi 

phỏng vấn thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)." 

Các nội dung khác tại Thông báo số 05/TB-HĐTDVC ngày 29/7/2021 

không thay đổi. Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Hội đồng TDVC năm 2021;  

- Văn phòng Sở; Văn phòng ĐKĐĐ; Trung tâm 

TNMT; 

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

- Lưu: Văn thư, HS, (NTTH). 

 TM. HỘI ĐỒNG TDVC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT 

Bùi Văn Côi 
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