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THÔNG BÁO  

Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức                                                 

Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2022 
  

 

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, 

công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 

16/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận công 

chức 6 tháng đầu năm 2022; 

Căn cứ Báo cáo số 05/BC-HĐKTSH ngày 15/6/2022 của Hội đồng kiểm tra 

sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Tài nguyên và Môi trường 6 

tháng đầu năm 2022; 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận 

công chức vào làm công chức Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 

2022, cụ thể như sau: 

1. Vị trí Chuyên viên thẩm định và đánh giá tác động môi trường 

- Họ và tên: Chẩu Thị Nhưng,  Giới tính: Nữ 

- Sinh ngày: 26 tháng 02 năm 1988;   Dân tộc: Tày. 

- Quê quán: Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

- Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Làng Chùa, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

- Chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố Làng Chùa, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học môi trường. 

- Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển: Chuyên viên thẩm định và đánh giá tác 

động môi trường, Phòng Môi trường, Nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí 

hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Kết quả kiểm tra, sát hạch: 

+ Kết quả kiểm tra hồ sơ, văn bằng chứng chỉ: Đầy đủ, đúng quy định; 

+ Kết quả sát hạch về phần kiến thức hiểu biết chung: Đạt 80,25/100 điểm; 

+ Kết quả sát hạch về phần chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt 61,5/100 điểm; 

+ Tổng số điểm trung bình: 70,9/100 điểm. 

- Dự kiến trúng tuyển. 
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2. Vị trí Chuyên viên quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Tân,  Giới tính: Nữ 

- Sinh ngày: 10 tháng 4 năm 1986;   Dân tộc: Kinh. 

- Quê quán: Xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

- Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Bắc Mục, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

- Chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố Bắc Mục, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai. 

- Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển: Chuyên viên quản lý quy hoạch, sử dụng 

đất đai, Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Kết quả kiểm tra, sát hạch: 

+ Kết quả kiểm tra hồ sơ, văn bằng chứng chỉ: Đầy đủ, đúng quy định; 

+ Kết quả sát hạch về phần kiến thức hiểu biết chung: Đạt 82,5/100 điểm; 

+ Kết quả sát hạch về phần chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt 82/100 điểm; 

+ Tổng số điểm trung bình: 82,25/100 điểm. 

- Dự kiến trúng tuyển. 

 Thông báo này được gửi đến người dự tuyển, đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và 

niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ ngày 16/6/2022 đến hết ngày 29/6/2022. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.  
 

  Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Nội vụ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông;  
(giúp đăng tải trên website tỉnh) 
- Giám đốc Sở;  

- Các đ/c PGĐ Sở; 
- Phòng: MT, QLĐĐ; 
- VPĐKĐĐ (đăng tải trên website Sở); 

- Bà: Chẩu Thị Nhưng, Nguyễn Thị Minh Tân; 
- Lưu: VT, VP (Ngc). 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Duyệt 
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