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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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 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 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

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 về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực 

hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn 

vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 

2020 tại UBND huyện Đình Lập; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 444/TTr-SNV ngày   

03 tháng 9 năm 2020. 

                                      QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 (sau đây viết 

tắt là Hội đồng tuyển dụng) gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; 

2. Bà Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng; 
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3. Ông Hoàng Xuân Đồng, Trưởng phòng Tổng hợp - Nội chính, Văn 

phòng UBND tỉnh, Ủy viên; 

4. Bà Hoàng Thị Như Thảo, Trưởng phòng Công chức, viên chức thuộc Sở 

Nội vụ, Uỷ viên; 

5. Ông Vi Văn Hiếu, Chuyên viên phòng Công chức, viên chức thuộc Sở 

Nội vụ, Uỷ viên kiêm thư ký Hội đồng. 

Giúp việc Hội đồng tuyển dụng có công chức Phòng Công chức, viên chức 

thuộc Sở Nội vụ và công chức Phòng Tổng hợp - Nội chính thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh. 

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định 

theo đa số. Trường hợp số ý kiến bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ 

tịch Hội đồng tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ và quyền hạn sau 

đây: 

1. Thành lập các Ban giúp việc: Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Phách, Ban 

Chấm thi, Ban Chấm phúc khảo; 

2. Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định; 

3. Tổ chức thi; chấm thi; 

4. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày tổ chức chấm thi xong, Hội đồng tuyển 

dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công 

chức kết quả thi tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả thi tuyển hoặc 

xét tuyển; 

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Thành viên tham gia Hội đồng tuyển 

dụng thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và Quy chế tổ 

chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

Điều 4. Trong thời gian hoạt động, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 

được sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh; con dấu, tài khoản của Sở Nội vụ 

để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- PCVP UBND tỉnh, phòng THNC; 

- Lưu: VT (HXĐ). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
 


		2020-09-07T14:16:21+0700


		2020-09-07T16:10:21+0700


		2020-09-07T16:10:21+0700


		2020-09-07T16:10:21+0700




