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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức 

tại Ban Quản lý Cảng Bến Đầm năm 2021 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/8/2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy 

định 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 

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 ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý cảng Bến Đầm tại Tờ trình số 30/TTr-BQL 

ngày 12/5/2021 và Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tại Tờ 

trình số 226/TTr-NVLĐTB&XH ngày 17/6/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý cảng Bến 

Đầm năm 2021 đối với 02 trường hợp trúng tuyển. 

(Theo danh sách đính kèm) 
 

Điều 2. Căn cứ kết quả trúng tuyển viên chức được phê duyệt tại Điều 1 

Quyết định này, Giám đốc Ban Quản lý cảng Bến Đầm có trách nhiệm thẩm tra 

xác minh văn bằng, chứng chỉ, ra Quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, 

phân công viên chức hướng dẫn tập sự cho thí sinh trúng tuyển. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng huyện Côn Đảo; Trưởng Phòng Nội vụ - Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện; Giám đốc Ban Quản lý cảng Bến Đầm 
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huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Kho bạc  Nhà nước; 

- Phòng Tài chính  - Kế hoạch; 

- 09 Khu dân cư (niêm yết); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH. 
 

CHỦ TỊCH 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-19T17:56:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Văn Phong<phonglv@condao.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-06-20T10:45:51+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo<condao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-06-20T10:45:55+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo<condao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-06-20T10:45:59+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo<condao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-06-20T10:46:03+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo<condao@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




