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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp  

năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI 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 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; 

 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 Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Laṇg Sơn; 

Căn cứ Quyết điṇh số 856/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Chủ tic̣h 

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

sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021; 

Căn cứ 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. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Tổ chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, gồm các nội dung sau: 

1. Vòng 01: Kiểm tra điều kiện dự tuyển 
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Hội đồng tuyển dụng viên chức kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng 

ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển: 01 buổi chiều, ngày 

28/7/2021, tại phòng họp tầng 1 nhà C, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: số 5 Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

2. Vòng 02: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 

- Thời gian: 01 buổi sáng, ngày 09/8/2021, tại Cơ sở 1 trường Cao đẳng Sư 

phạm Lạng Sơn, địa chỉ: số 09, đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Hình thức xét tuyển: Thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành, thời 

gian thi 30 phút/thí sinh (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 

15 phút chuẩn bị). 

3. Tổ chức xét tuyển, báo cáo kết quả xét tuyển, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo theo quy định hiện hành. 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng, đơn vị 

thuộc Sở và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- 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). 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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