
        SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

      HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-HĐTTVC Bắc Kạn, ngày        tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai và 

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường                                         

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 – Vòng 2 

 
 

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 làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai và 

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

nguyên và Môi trường năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-STNMT ngày 05/5/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức làm 

việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên 

và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021; 

Ngày 07/8/2021, Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã tổ chức thi tuyển viên chức vòng 2. Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả thi 

tuyển làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Công nghệ thông tin 

tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021. Hội 

đồng thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 thông báo như 

sau: 



1.  Kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai và 

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

nguyên và Môi trường năm 2021 (vòng 2). (có Biểu tổng hợp kết quả thi kèm theo). 

2. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo, phí phúc khảo thi tuyển: 

- Thời gian: Từ 08h00 ngày 11/8/2021 đến hết 16h30 ngày 25/8/2021. 

- Địa điểm: Văn phòng Sở, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ 1, Phường Phùng 

Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Phí phúc khảo thi tuyển: 150.000 đồng/bài (Theo quy định tại Điều 4, Thông 

tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, 

chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng 

công chức, viên chức).  

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

năm 2021 thông báo cho các thi sinh biết./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- TT CNTTTN&MT (đăng tải); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các thành viên Hội đồng TTVC; 

Gửi bản giấy: 

- Người dự thi; 

- Lưu: VT, HSTTVC (Hạnh27b). 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 
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 PHÓ GIÁM ĐỐC 

         SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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		viennv.tn@backan.gov.vn
	2021-08-11T12:00:24+0700


		2021-08-11T14:39:20+0700


		2021-08-11T14:39:36+0700


		vpso.tn@backan.gov.vn
	2021-08-11T14:40:08+0700




