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Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2021
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 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;
Căn cứ 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 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh
Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức,
viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;
Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Công văn số 1251/SNV-CCVC ngày 01/9/2021 của Sở Nội vụ về việc
tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-SNN&PTNT, ngày 01/9/2021 của Sở Nông nghiệp
và PTNT về việc thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2021;
Căn cứ kết quả họp Tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT ngày
04/10/2021 về thi viên chức;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT
năm 2021, gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Hà Văn Quyết – Phó Giám đốc Sở: Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Trương Quang Bằng – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ kiêm Chánh Văn
phòng Sở: Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Đỗ Hưng Hải – Chánh Thanh tra Sở: Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Bá Tuệ – Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:
Ủy viên;
5. Ông Trần Văn Thuận – Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm chứng nhận chất
lượng đất và VTNN: Ủy viên;
6. Bà Trần Thị Ngọc – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở: Ủy viên;
7. Bà Phan Thị Tuyến – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở: Ủy viên
kiêm thư ký Hội đồng.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyển thực hiện theo quy
định tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Điều 2, Thông tư số
06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ. Hội đồng được sử dụng con
dấu của Sở để thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Giao phòng Tổ chức cán bộ Sở làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thi
tuyển viên chức năm 2021.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở; trưởng các phòng thuộc Sở, thủ trưởng đơn vị trực
thuộc, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định
thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 3 (T/h);
- Sở Nội vụ;
- TTĐU Sở;
- GĐ, PGĐ Sở ;
- Lưu VT, HĐTTVC, TCCB.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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