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        SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

      HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-HĐTTVC Bắc Kạn, ngày        tháng 01 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng 

Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019  

 
 

         Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công 

chức, viên chức, nâng ngạch công chức, viên chức, thăng hạng viên chức và 

thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 15/4/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ 

hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-STNMT ngày 10/9/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-STNMT ngày 04/11/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức vào làm 

việc tại Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 

2019 (Hội đồng thi tuyển viên chức); 

Căn cứ kết quả thi tuyển viên chức, ngày 24/12/2019, Hội đồng thi tuyển 

viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 224/TB-

STNMT về kết quả thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất 

đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019 và thông báo thời gian 

nhận đơn phúc khảo từ 08h00 ngày 24/12/2019 đến 16h30 ngày 07/01/2020. Tuy 

nhiên đến hết ngày 07/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận được 

đơn phúc khảo nào của các thí sinh dự thi. 

 Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019 thông 

báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng 

ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm 02 thí sinh như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=24/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Kết 

quả 

điểm 

thi 

tuyển 

vòng 2 

Ghi 

chú 

1 Lưu Thị Thu Lan 28/02/1985 Nữ Tày 

Tổ 13, 

phường Đức 

Xuân, TP 

Bắc Kạn 

51  

2 Đinh Thị Thương 07/12/1990 Nữ Tày 

Tổ 4, 

phường 

Sông Cầu, 

TP Bắc Kạn 

50  

Đề nghị 02 thí sinh nêu trên hoàn thiện hồ sơ, xuất trình bản chính các văn 

bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển 

dụng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01/2020 để trình Sở Nội 

vụ xem xét, thẩm định. 

- Thành phần hồ sơ gồm: 

+ Giấy khai sinh; 

+ Bằng tốt nghiệp đại học; 

+ Bảng điểm đại học; 

+ Sơ yếu lý lịch; 

+ Chứng chỉ tin học; 

+ Chứng chỉ ngoại ngữ; 

+ Giấy khám sức khỏe. 

Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 

năm 2019 thông báo cho các thí sinh biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- TT CNTTTN&MT (đăng tải); 

- Các thành viên Hội đồng thi TVC; 

Gửi bản giấy: 

- Bà: Lan, Thương; 

- Lưu: VT, HSTTVC (Hạnh04b). 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

         SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Nông Văn Kỳ 
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