
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v xem xét tuyển dụng viên 

chức bổ sung năm 2020 tại  

Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sau khi xem xét văn bản số 1366/STNMT-VP ngày 14/8/2020 của Sở Tài  

nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Báo cáo số 05/BC-SNV ngày 08/01/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên 

chức bổ sung năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Không nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 

tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 đối với thí sinh có chuyên ngành đào 

tạo Quản lý đất đai, Địa chính vào làm việc tại vị trí việc làm Đo đạc Bản đồ 

viên hạng III tại kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức. 

 Lý do: Chuyên ngành Quản lý đất đai, Địa chính không đúng với chuyên 

ngành Trắc địa - Bản đồ; Trắc địa; Trắc địa - địa chính; Kỹ thuật trắc địa - bản 

đồ được phê duyệt tại Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

2. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, KT; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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