
 UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

  Số:          /QĐ-STNMT 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Bắc Kạn, ngày       tháng 5 năm 2021    
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng 

Đăng ký đất đai,Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; 

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 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về 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; 

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 Kế hoạch số 43/KH-STNMT ngày 26/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

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

tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường năm 2021; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng 

Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Ngô Văn Viện, Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông Bế Đức Dương, Chánh Văn phòng Sở - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Bà Lý Thanh Mai, Phó chánh Văn phòng Sở - Thành viên; 
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4. Ông Chu Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tài 

nguyên và môi trường - Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Đình Lai, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai - Thành viên; 

6. Ông Nông Trung Kiên, Thanh tra viên, Thanh tra Sở - Thành viên; 

7. Bà Phạm Hồng Hạnh, Chuyên viên Văn phòng Sở - Thành viên kiêm thư ký. 

Điều 2. Hội đồng thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất 

đai, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường năm 2021 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 

khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Hội đồng thi tuyển viên chức được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và 

Môi trường đối với các văn bản do Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng ký 

ban hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị có thành viên tham gia 

Hội đồng thi tuyển viên chức và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                       

Gửi bản điện tử: 
- Như Điều 3 (t/h);                                                                                 
- Sở Nội vụ ( b/c); 

- Lãnh đạo Sở. 

Gửi bản giấy:                                                                                
- Thành viên Hội đồng; 

- Lưu:VT, HS (Bưởi). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Hoàng Thanh Oai 
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