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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kểt quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn năm 2021 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

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 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công 

tác cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Công văn số 2226/SNV-CCVC ngày 30/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Bắc Kạn về việc thẩm định kết quả tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn năm 2021; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn năm 2021 (chi tiết theo biểu gửi kèm). 

Điều 2:  

- Giao Hội đồng tuyển dụng chịu trách nhiệm thông báo công khai kết quả 

tuyển dụng trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT; gửi thông 

báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ 

mà người dự tuyển đã đăng ký; hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ 

tuyển dụng theo quy định. 

- Giao Phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định tuyển dụng, hướng dẫn các 

đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức 

theo quy định. 

- Giao Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với viên chức trúng tuyển; phân công 

người hướng dẫn tập sự theo quy định (trường hợp viên chức không phải thực hiện 

chế độ tập sự thì phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 5 Điều 
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dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ 

nhiệm theo quy định. 

Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục trưởng 

Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông 

thôn; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông; thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các 

ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:  

- Sở Nội vụ; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, TCCB.  

GIÁM ĐỐC 
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