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        SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

VIÊN CHỨC THEO KẾT LUẬN                         

SỐ 71-KL/TW VÀ HƯỚNG DẪN                       

SỐ 2965/HD-BNV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /TB-HĐKTSH Bắc Kạn, ngày        tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW                           

và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV 

 
 

Căn cứ 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; 

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 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 

cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Công văn số 7689/UBND-NCPC ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh 

về  phương án xử lý 18 trường hợp không thu hồi quyết định và các trường hợp 

bổ sung của các cơ quan, đơn vị trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức 

theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2695/HD-BNV; 

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-STNMT ngày 25/12/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV; 

Ngày 31/12/2020, Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức theo Kết luận số 

71-KL/TW và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả 

kiểm tra, sát hạch viên chức. Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức thông báo 

Kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW và Hướng dẫn số 

2965/HD-BNV của Sở Tài nguyên và Môi trường  

(có Biểu tổng hợp kết quả thi kèm theo). 
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Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW và 

Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Sở Tài nguyên và môi trường thông báo cho 

thí sinh dự thi biết./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- TT CNTTTN&MT (đăng tải); 

- Các thành viên Hội đồng KTSH; 

Gửi bản giấy: 

- Người dự thi; 

- Lưu: VT, HSTTVC (Hạnh 03b). 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Q. GIÁM ĐỐC 

         SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Hoàng Thanh Oai 
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH VIÊN CHỨC 

THEO KẾT LUẬN SỐ 71-KL/TW VÀ                        

HƯỚNG DẪN SỐ 2965/HD-BNV  

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH VIÊN CHỨC 

(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-HĐKTSH ngày     tháng 12 năm 2020 của                                                                 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức) 

 
Số 

TT 
SBD Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Đơn vị công tác 

Kết quả 

(điểm) 

Ghi 

chú 

01 01 Chu Quốc Chiến 02/10/1971 Nam Tày Địa chính viên, Văn phòng Đăng ký 

đất đai 

77  

 

 

 
 

 


		oaiht.tn@backan.gov.vn
	2020-12-31T16:41:59+0700


		2020-12-31T21:00:25+0700


		2020-12-31T21:00:41+0700


		2020-12-31T21:01:02+0700


		2020-12-31T21:01:18+0700


		vpso.tn@backan.gov.vn
	2020-12-31T21:01:44+0700




