
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC 

Số:          /TB-HĐTTVC 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

             Bắc Kạn, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển viên chức 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  Kế hoạch số 43/KH-STNMT ngày 26/4/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về thi tuyển viên chức 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. 

Căn cứ kết quả rà soát hồ sơ đăng ký dự tuyển, Sở Tài nguyên và Môi 

trường thông báo các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo không đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển viên chức 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. 

Số người đăng ký dự tuyển: 40 người 

Số người không đủ điều kiện dự thi: 05 người.  

Lý do: Chuyên ngành của người dự tuyển không phù hợp với chuyên ngành 

của vị trí cần dự tuyển. 

Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến 

các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo được biết./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

Gửi bản giấy: 

- Thành viên Hội đồng; 

- Các ông/bà có tên trong danh sách; 

- Lưu: VT, VP (Hạnh10b). 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Ngô Văn Viện 

 

 



PHỤ LỤC  

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển viên chức 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 

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTTVC ngày      tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thi tuyển viên chức                                   

Sở Tài nguyên và Môi trường) 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Hộ khẩu thường trú 

Giới 

tính 

Đăng ký vị trí dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Bằng cấp, chứng chỉ 

Chuyên 

ngành 
Tin học 

Tiếng 

Anh 

1 Nông Trường Du 9/1/1998 Tày 
Thôn Nà Deng, xã Văn 

Minh, huyện Na Rì 
Nam 

Đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận 

Đại 

học 

Địa chính 

môi trường 
IC3 B1 

2 Thái Thị Thu Hà 25/12/1988 Tày 
Tổ 1B, Phường Đức 

Xuân, TP Bắc Kạn 
Nữ 

Đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận 

Đại 

học 

Địa chính 

môi trường 
B B 

3 Dương Thành Huế 18/3/1989 Tày 
Tiểu khu 1, thị trấn Chợ 

Rã, huyện Ba Bể 
Nữ 

Chỉnh lý biến động 

đất đai 

Đại 

học 

Địa chính 

môi trường 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

A2 

4 Hoàng Quang Huy 24/7/1984 Tày 
Thôn Chợ Mới, xã Văn 

Lang, huyện Na Rì 
Nam 

Đăng ký, cấp giấy 

chứng nhận 

Đại 

học 

Địa chính 

môi trường 
C B 

5 Lường Văn Tuân 27/10/1987 Tày 
Thôn Cốc Xả, xã Quân 

Hà, huyện Bạch Thông 
Nam 

Chỉnh lý biến động 

đất đai 

Đại 

học 

Địa chính 

môi trường 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản 

A 

Ấn định danh sách: 05 người 
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