
 

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH TUYÊN QUANG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 26/TB-HĐTDVC Tuyên Quang, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức  
Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

 
 

 

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 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 Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển 

dụng công chức, viên chức tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức các cơ 

quan, đơn vị khối Nhà nước 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;  

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết 

quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021, như sau:  

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 13 thí sinh. 

2. Số thí sinh đạt vòng 1 (có số câu trả lời đúng cho từng môn thi từ 50% số 

câu hỏi trở lên hoặc được miễn môn thi ngoại ngữ): 07 thí sinh. 

3. Số thí sinh không đạt (bao gồm cả thí sinh bỏ thi): 06 thí sinh. 

(Có Danh sách chi tiết kèm theo) 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi 

trường; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC tỉnh; 
- Sở Nội vụ;  
- Sở Thông tin và Truyền thông (đề nghị  
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh); 
- Giám đốc Sở; 
- Các đ/c PGĐ Sở; 
- Ban Giám sát TD Sở; 
- Thành viên HĐTD; 
- Văn phòng Sở (niêm yết); 
- VPĐKĐĐ (đăng tải trên website Sở); 
- Thí sinh dự thi vòng 1; 
- Lưu: VT, HĐTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Phạm Mạnh Duyệt 
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