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HUYỆN THÁP MƯỜI
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Số: 1925 /QĐ-UBND

Tháp Mười, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận
vào viên chức không qua thi tuyển trên địa bàn huyện Tháp Mười
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
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 N -C ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuy n d ng, sử d ng và qu n viên chức;
Căn cứ Quyết định số 16 2019 Q -UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ồng Tháp ban hành Quy định phân cấp, phân công về qu n
tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người ao động trong cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp công ập, các hội trên địa bàn tỉnh ồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 1145 Q -UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 về việc
phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi
tuy n trên địa bàn huyện Tháp Mười;
Căn cứ Quyết định số 1251 Q -UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân huyện về việc thành ập Hội đồng ki m tra, sát hạch tiếp nhận vào
viên chức không qua thi tuy n trên địa bàn huyện Tháp Mười;
Theo Tờ trình số 05/TTr-H KTSH ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Hội
đồng ki m tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuy n.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức
huyện không qua thi tuyển, 01/01 công chức xã trúng tuyển vào viên chức huyện,
(kèm theo danh sách trúng tuy n).
Điều 2. Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quyết
định tiếp nhận vào viên chức huyện không qua thi tuyển theo quy định của pháp
luật về viên chức.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trường phòng Nội vụ huyện, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện
và công chức xã có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT, NC/NV.

CHỦ TỊCH

Trần Thị Quý

DANH SÁCH CÔNG CHỨC XÃ TRÚNG TUYỂN KỲ KIỂM TRA, SÁT HẠCH
TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC HUYỆN KHÔNG QUA THI TUYỂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925 Q -UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021
của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười)
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