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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký 

dự tuyển viên chức năm 2020 
_________________ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020  

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 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 tháng 12 năm 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 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, 

viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định  số 330/QĐ-UBND ngày 25 

tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung 

quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; Quyết định số 104/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp 

lại cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Văn bản số 3698/UBND-NC ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020; 
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Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-STP ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 

2020; 

Theo đề nghị của Ủy viên Thư ký Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2020 

của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi chung là Ban kiểm tra), gồm các 

ông, bà có tên sau: 

1. Trưởng ban kiểm tra: Ông Nguyễn Hữu Trúc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, 

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020. 

2. Các thành viên Ban kiểm tra: 

- Bà Lý Thị Hương Giang, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội 

đồng tuyển dụng viên chức năm 2020; 

- Ông Khổng Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, thành viên Hội 

đồng tuyển dụng viên chức năm 2020, Thư ký Hội đồng, kiêm thư ký Ban kiểm tra; 

Điều 2. Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển thực hiện nhiệm vụ kiểm tra điều 

kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc 

làm được tuyển dụng đã được phê duyệt tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Kế 

hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các cá nhân có tên tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- BCĐTDVC tỉnh;                  (Báo cáo)                                                                         
- Sở Nội vụ;          

- Đoàn GSTDVC tỉnh; 

- Giám đốc Sở Tư pháp;  

- PGĐ Sở; 

- Các thành viên HĐTDVC Sở; 

- Đoàn GSTDVC Sở Tư pháp; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Webside STP;                                                         
 - Lưu VT, VP.HSTDVC.Gi.                                                                                                                                               

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Nguyễn Hữu Trúc 
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