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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch
tiếp nhận viên chức vào làm công chức không qua thi tuyển,
tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện năm 2021
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 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt
động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 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 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuy n d ng, sử d ng và qu n công chức;
Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 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 Đồng
Tháp;.
Căn cứ Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tiếp nhận
viên chức vào àm công chức không qua thi tuy n, tiếp nhận công chức cấp xã
vào àm công chức cấp huyện năm 2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội v huyện tại Tờ trình số 324/TTr-PNV
ngày 30 tháng 6 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm
công chức không qua thi tuyển, tiếp nhận công chức cấp xã vào làm công chức cấp
huyện năm 2021, (sau đây gọi chung là Hội đồng), thành phần như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng: Bà Trần Thị Quý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
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2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Võ Hữu Trung, Trưởng phòng Nội vụ
huyện.
3. Các Ủy viên:
- Ông Bùi Văn Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;
- Bà Võ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Ông Nguyễn Minh Vương, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân huyện;
- Bà Trần Thị Oanh Kiều, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân huyện;
- Ông Huỳnh Việt Trung, Công chức Phòng Nội vụ huyện kiêm thư ký Hội đồng.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng:
- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người
được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
của người được đề nghị tiếp nhận. Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng
kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người
đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát
hạch.
- Hội đồng kiểm tra, sát hạch 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 kiểm tra, sát hạch.
- Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
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,
Trưởng phòng Nội vụ huyện và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. HU; TT. HĐND huyện;
- CT, PCT.UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NCNV.
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