
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số :        /TB-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng       năm 2022  

 

 
THÔNG BÁO 

Điểm kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 
 

 

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 17/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh 
Lào Cai về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc 

UBND tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch viên chức của Hội đồng kiểm tra, sát hạch 

tiếp nhận viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo điểm kiểm tra, sát hạch như sau: 

Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyến 

Vị trí việc làm: Cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; 

Số điểm kiểm tra, sát hạch: 92,5 

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

viên chức được niêm yết tại cơ quan, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở 
Tài nguyên và Môi trường./. 

 
Nơi nhận :      
- Sở Nội vụ; 
- Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận 
 viên chức của Sở TN&MT; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Hồ Cao Khải 
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