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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển,  

kỳ tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

 
 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-STNMT ngày 01/8/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, kỳ 

tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn xét tuyển 

như sau: 

1. Đối tượng:  

Triệu tập 04 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển kỳ xét 

tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 (theo danh sách được 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-

UBND ngày 09/8/2022 về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét 

tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 ). 

2. Nội dung và hình thức xét tuyển: 

- Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự 

tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Hình thức: Phỏng vấn. Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng 

vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị). 

- Thang điểm: 100 điểm 

3. Thời gian và địa điểm thi:  

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 17/8/2022. 

- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên 

Quang (Số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang). 
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* Một số lưu ý đối với thí sinh: 

- Thí sinh có mặt tại địa điểm phỏng vấn trước 30 phút để làm thủ tục và 

nộp lệ phí dự xét tuyển 500.000 đồng/thí sinh (theo quy định Thông tư số 

228/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính). 

- Thí sinh khi đi thi mang theo Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Thẻ 

Căn cước công dân) để đối chiếu trước khi vào phòng thi. 

- Tài liệu tham khảo để phỏng vấn được đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

thông báo để thí sinh biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Đoàn Giám sát TDVC tỉnh (b/cáo);  

- Sở Nội vụ; 
- Sở Thông tin và Truyền thông 

(giúp đăng tải); 
- Giám đốc Sở; 
- Các đ/c PGĐ Sở; 

- Chủ tịch HĐTD Sở; 
- Ban Giám sát TD Sở; 

- Thành viên HĐTDVC Sở; 
- Thí sinh dự xét tuyển; 
- Lưu: VT, HĐ. 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC                        

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

 GIÁM ĐỐC  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
   Phạm Mạnh Duyệt 
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