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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT- BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
của Nghị định số 24/2010/NĐ- CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017;
Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 tại Tờ trình số
36/TTr-HĐTD ngày 21 tháng 5 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017
đối với 32 thí sinh (có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Nội vụ niêm yết công khai danh sách thí sinh trúng tuyển
tại trụ sở làm việc cơ quan Sở Nội vụ; gửi thông báo đến từng thí sinh trúng
tuyển theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,
Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố có thí sinh trúng tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng TDCC 2017;
- Sở Nội vụ (02 bản);
- Công báo tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh,
các phòng: NC, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT, NC (BMB).
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