
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:         /KH-STNMT          Lạng Sơn, ngày       tháng  7  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển dụng 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 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; 

Thực hiện Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tịch 

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

vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021; Công văn số 618/UBND-

THNC ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác 

quản lý Nhà nước trong tuyển dụng viên chức năm 2021; Công văn số 

1012/UBND-THNC ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức 

tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Sở Tài nguyên và Môi trường; 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, 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

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

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 đúng các quy định của pháp luật, 

bảo đảm công khai, khách quan, chặt chẽ. 

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 định số 856/QĐ-

UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tịch 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. 
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II. NỘI DUNG 

1. Chỉ tiêu cần tuyển dụng 

Tổng số viên chức cần tuyển dụng là 05 viên chức, trong đó: 

- Đơn vị cần tuyển dụng: Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Tài 

nguyên và môi trường. 

- Vị trí việc làm cần tuyển:  

+ Vị trí việc làm Đo đạc bản đồ viên hạng III: 01 viên chức; 

+ Vị trí việc làm Quản trị viên hệ thống hạng III: 01 viên chức; 

+ Vị trí việc làm Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III: 02 viên 

chức; 

+ Vị trí việc làm Địa chính viên hạng III: 01 viên chức. 

(chi tiết tại Biểu kèm theo) 

2. Hình thức tuyển dụng 

Thực hiện tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển quy định tại đảm bảo 

đúng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 

06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế 

tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét 

tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức. 

3. Tiến độ, thời gian tổ chức xét tuyển 

STT Ngày tháng 

năm 

Nội dung Ghi chú 

1 
Từ ngày 06-

07/7/2021 

- Công bố Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng viên chức; Ban Giám sát; Ban 

Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; Tổ Thư 

ký giúp việc Hội đồng. 

đã thực hiện 

2 
Ngày 

13/7/2021 

- Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức 

thông qua danh sách thí sinh dự tuyển, thí 

sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện. 

- Thống nhất hình thức tuyển dụng, xin ý 

kiến UBND tỉnh thực hiện hình thức xét 

tuyển. 

đã thực hiện 

3 
Ngày 

15/7/2021 

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện 

tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 

2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Lạng Sơn. 

đã thực hiện 

4 
Ngày 

28/7/2021 

- Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức: 

+ Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu 
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đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí 

việc làm cần tuyển (vòng 1); thống nhất 

danh sách thí sinh đủ điều kiện, thông báo 

triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển (vòng 

2). 

+ Hình thức xét tuyển vòng 2 là phỏng 

vấn. 

+ Dự kiến Danh mục tài liệu ôn tập. 

+ Dự kiến Thời gian, địa điểm làm thủ tục 

và xét tuyển. 

 

5 
Ngày 

29/7/2021 

- Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều 

kiện tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức, 

triệu tập thí sinh và Thông báo Danh mục 

tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm  làm thủ 

tục và xét tuyển; danh sách thí sinh đủ điểu 

kiện được đăng tải trên cổng thông tin của 

Sở và niêm yết tại chủ sở cơ quan đơn vị 

có nhu cầu tuyển dụng viên chức. 

Chậm nhất sau 

05 ngày kết thúc 

kiểm tra điều kiện 

tiêu chuẩn của 

người dự tuyển 

tại vòng 1 (Khoản 

4 điều 15 Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ) 

6 
Ngày 

06/8/2021 
- Quyết định thành lập Ban đề thi; Ban 

Kiểm tra, sát hạch.  
 

7 
Ngày 

07/8/2021 

- Ban đề thi cách ly, thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định tại điều 3 Quy 

chế ban hành kèm theo Thông tư 

06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ. 

 

8 
Ngày 

09/8/2021 

- Tổ chức xét tuyển viên chức, dự kiến tại 

trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn  

(Có chương trình riêng) 

Chậm nhất 15 

ngày kể từ ngày 

thông báo triệu 

tập thí sinh được 

tham dự vòng 2 

thì tổ chức thi 

vòng 2 (Khoản 4 

điều 15 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-

CP của Chính 

phủ) 

9 
Từ ngày 10-

11/8/2021 

- Hội đồng tuyển dụng họp Thông qua kết 

quả xét tuyển viên chức; trình Giám đốc 

Sở Quyết định công nhận kết quả xét 

tuyển. 

sau khi hoàn 

thành chấm thi 

vòng 2 chấm nhất 

05 ngày làm việc 
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(Điều 16 Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ) 

10 
Ngày 

11/8/2021 

- Hội đồng tuyển dụng thông báo công 

nhận kết quả trúng tuyển. 

trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày 

có Quyết định 

công nhận kết 

quả tuyển dụng 

(Điều 16 Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ) 

11 
Từ ngày 09-

10/9/2021 

- Thông báo kết quả trúng tuyển; thông 

báo thi sinh trúng tuyển đến hoàn thiện hồ 

sơ. 

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: 30 ngày.   

thời hạn hoàn 

thiện hồ sơ là 30 

ngày (Điều 17 

Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ) 

12 
Ngày 

13/9/2021 

- Giám đốc ban hành Quyết định tuyển 

dụng. 

Điều 17 Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Văn phòng Sở tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thực hiện Kế 

hoạch này; thường xuyên báo cáo Giám đốc Sở để kịp thời có ý kiến chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện. 

2. 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). 

3. 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 2021 lên trang thông tin 

điện tử của Sở theo đúng quy định./. 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; (để biết) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Chánh Văn phòng Sở;             (thực hiện) 

- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng tin); 

- Lưu: VT, Hồ sơ 3b, (NTTH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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