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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 

 

 Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-STNMT ngày 13/8/2021 của Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên 

chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng 

Tuyển dụng viên chức năm 2021 thông báo: 

Bà Bế Thị Bích Phượng 

Cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển: Trung tâm Tài nguyên và môi trường                     

Đã trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021. 

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng Tuyển dụng viên chức 

năm 2021 đề nghị bà Bế Thị Bích Phượng hoàn thiện hồ sơ dự tuyển như sau: 

1. Hồ sơ dự tuyển gồm: 

a) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

b) Bản sao giấy khai sinh; 

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị 

trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 

đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp1. 

2. Xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu 

cầu của vị trí dự tuyển để đối chiếu. 

3. Chấm dứt hợp đồng lao động, phô tô 01 bản thanh lý hợp đồng lao động 

để nộp lưu hồ sơ (nếu có). 

4. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 17/8 đến hết ngày 

15/9/2021 (trong giờ hành chính, ngày làm việc)2. 

5. Một số quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển 

a) Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến 

hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo thời hạn quy định thì phải làm đơn xin gia hạn 

trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem 

                                           
1 Thí sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa phương nào thì do Sở Tư pháp địa phương đó cấp, thời gian cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp tối đa là 15 ngày làm việc. 
2 Khuyến khích thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước thời hạn theo quy định để Sở TN&MT kịp thời ban hành 

Quyết định tuyển dụng  từ ngày 16/9/2021. 
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xét, giải quyết. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn 

hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. 

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo 

quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển 

hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia 

dự tuyển thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định hủy kết quả 

trúng tuyển. 

 Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai 

Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không 

đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo 

công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký 

dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

 6. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Lạng Sơn, số 05, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn.  

 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của thông báo bà Bế Thị Bích 

Phượng biết, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Hội đồng TDVC năm 2021; 

- Văn phòng ĐKĐĐ; Trung tâm TNMT; 

- Trung tâm CNTTTNMT (Đăng lên 

Website của sở); 

- Lưu: Văn thư, HS (2b), (NTTH). 

 TM. HỘI ĐỒNG TDVC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TN&MT 

Bùi Văn Côi 
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