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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng kiểm tra,  

sát hạch tuyển dụng viên chức  

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 và 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 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy 

và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ văn bản số 173/UBND-VP7 ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình 

về việc tiếp nhận vào làm viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 4901/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện Yên 

Mô về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn ông Vũ Xuân Tiến, phó giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên làm thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển 

dụng viên chức thay ông Đặng Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

– Giáo dục thường xuyên do đang đi điều trị bệnh. 

Nhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch Hội đồng phân công và theo quy định của của Pháp luật. 
     

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Nội vụ, thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch, thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và ông Vũ Xuân Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.  
  

  Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: NV, VT; 

  TT_NV (8). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Thái Sơn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-29T13:57:58+0700


		2021-10-01T16:50:47+0700


		2021-10-01T17:33:21+0700


		2021-10-01T17:32:57+0700


		2021-10-01T17:32:57+0700




