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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 272/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 22 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự
Vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp của
Ủy ban nhân dân huyện năm 2021
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
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 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết
định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết
định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 04/02/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu
năm 2021;
Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Tờ trình số
06/TTr-HĐTD ngày 20/3/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện
tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm
2021, cụ thể như sau:
Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển (vòng 2): 209 (hai trăm
linh chín)
Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển (vòng 2): 03 (ba)

(Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 tham mưu ban hành
thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các tới thí sinh dự tuyển;
thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 và danh mục tài liệu
ôn tập, thời gian, địa điểm thi phỏng vấn; niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ
điều kiện, không đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 tại Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả của huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ; đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng:
Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các
thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận :
- Sở Nội vụ;
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả VP HĐNDUBND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NV. Vinh. 15 bản.
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