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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện,  

không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố, Hội đặc thù năm 2021 và Quyết định số 767/QĐ-

UBND ngày 09/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phê duyệt nhu cầu tuyển 

dụng công chức thuộc Sở Xây dựng; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 tại Tờ trình 

số 58/TTr-HĐTD ngày 04 tháng 6 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự 

thi tuyển công chức năm 2021 đối với 370 thí sinh, gồm: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức: 366 thí sinh. 

 2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển công chức: 

04 thí sinh. 

(Chi tiết tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 theo Quyết định số 

1015/QĐ-UBND ngày 22/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm: 

1. Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi 

tuyển công chức năm 2021 tại Sở Nội vụ. 

2. Tổ chức tuyển dụng công chức năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển 

dụng công chức năm 2021, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ (03 bản); 

- PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng CM, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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