
Số:^£ị/QĐ-ƯBND Yên Châu, ngày^yị tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chửc sự nghiệp 

của ủy ban nhân dân huyện năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆNe o

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ 9/6/2015;
Căn cứ Nghị định sổ 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chỉnh phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản ỉỹ viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 
02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thỉ tuyển, xét tuyển công 
chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thỉ hoặc xét thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức; nội quy thỉ tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 
ngạch công chức, thỉ hoặc xẻt thăng hạng chức danh nghê nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-ƯBND ngày 26/5/202ỉ  của ủy ban 
nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản ỉỷ biên chế, cản bộ, công 
chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định 786/QĐ-ƯBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND 
huyện Yên Châu về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp của 
ủy ban nhân dân hityện năm 202ỉ;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Tờ trình số 
20/TTr-PNVngay 09/8/2021.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp của ủy 
ban nhân dân huyện năm 2021 đối vói 03 thí sinh {Danh sách kèm theo).

Lý do: Không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 17, Nghị định 
số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sừ dụng và 
quản lý viên chức.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và ƯBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ; 
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu ừánh 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Sở Nội vụ;
- Thường trực huyện ủy; ’“(b/c)
- Thường trực HĐND huyện;.,
- Chủ tich UBND huyện;
- Các PCTƯBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Như điều 2;
- L«u: v t- NV. Qn. 20b. Cường

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYÊN YÊN CHÂU Độc lập - Tụ do - Hạnh phác



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN YÊN CHÂU

DANH SÁCH
Hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp của ủy ban nhân dân huyện năm 2021

(Kèm theo Quyết định sỏ /QĐ-UBND ngày /8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Yên Châu)

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Chỗ ở hiện nay Trình độ 
đào tạo

Chuyên
ngành Đơn vị trúng tuyển Ghi chúNam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I VỊ TRÍ D ự TUYẺN GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG IĨI - v.07.02.26

1 1 Đinh Thị Đạo 16/11/1999 Mường Quế Sơn - Chiềng Sại - 
Bắc Yên - Sơn La Đại học Giáo dục 

mầm non
Trường Mầm non 

Hương Xuân

2 2 Thào Thị Sú 05/03/1999 Mông Khẻ B - Hua Nhàn - Bắc 
Yên - Sơn La Cao đẳng Giáo dục 

mầm non
Trường Mâm non 

Thuỷ Tiên
II VỊ TRÍ D ự  TƯYẺN GIÁO VIÊN TRƯNG HỌC c ơ  SỞ HẠNG III - v.07.04.32 - TOÁN

3 1 Giàng A Nắng 05/06/1996 Mông Suối On - Kim Bon - 
Phù Yên - Sơn La Đại học Sư phạm 

Toán

Trương Tiểu học - 
Trung học cơ sở 

Sặp Vạt
Danh sách này có 3 người



Số: 20/TTr-HĐTD Ỵ£n Châu, ngày 09 thảng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH
về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chửc sự nghiệp 

của ủy ban nhân dân huyện năm 2021

UBND HUYÊN YÊN CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTD VÍÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 
02/12/2020 của 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 09/2021/QĐ-ƯBND ngày 26/5/2021 của ủy ban 
nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công 
chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập, doanh nghiệp nhà nước ừên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định 786/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch ƯBND 
huyện Yên Châu về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp của 
ủ y  ban nhân dân huyện năm 2021;

Phòng Nội vụ kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết đinh hủy 
bỏ kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp của ủy  ban nhân dân huyện năm 2021 đối 
vói 03 thí sinh {Dự thảo Quyết định kèm theo).

Lý do: Không đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 17, Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 kính trình Chủ tịch ƯBND huyện 
xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐÒNG TUYẺN DỤNG
- Nầư ừên; KT. CHỦ TICH
- Lãnh đạo phòng; '
- Lưu: NV, Qn. 2b.

Phạm Đức Long


