
                

              

 

Số:           /QĐ-UBND 

 Ộ G  Ò  XÃ  ỘI      G Ĩ  VI T   M 

 ộc lập – Tự do –  ạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày       tháng      năm 2020 
 

Q  ẾT  Ị   

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp  

trực thuộc  y ban nhân dân huyện  ôn  ảo năm 2020    
 
 

 

    TỊ                                 

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 Vi n chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Vi n chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý vi n chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, vi n chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng vi n chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

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

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý vi n chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và    

hội huyện tại T  tr nh số 326/TTr-NVLĐTB& H ngày 11/9/2020. 

Q  ẾT  Ị  : 

 iều 1. Công nhận kết quả xét tuyển đối với 06 thí sinh tham gia dự tuyển 

kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Côn 

Đảo năm 2020  c  danh sách chi tiết   m theo   

 iều 2. Chánh Văn phòng huyện Côn Đảo; Trưởng Phòng Nội vụ -  ao 

động - Thương binh v     hội huyện; Trưởng Trạm Thú y v  Bảo vệ thực vật; 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin v  Thể thao; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi h nh Quyết định n y./. 
 

 

Nơi nhận:                                              TỊ                                                
- Như Đi u    

- Sở Nội vụ  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện  

- Ban Giám sát kỳ tuyển dụng VC ĐVSN  

trực thuộc UBND năm 2020;  

- Trang Thông tin điện tử huyện  

- Lưu: VT, NV ĐTB& H. 



1
Trạm Thú y và bảo vệ 

thực vật
Kim Thị Minh Mẫn 14/09/1996

Dân tộc Khơ-

me
62,5 Trúng tuyển

2 Phạm Thị Điệp 03/07/1996 Không 51 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thanh Tùng 20/12/1982 Không 64,33 Trúng tuyển

4 Lê Trường Thọ 08/9/1989 Không 55,67 Trúng tuyển

5 Nguyễn Văn Vũ 10/10/1990 Không 61,33 Trúng tuyển

6 Phan Ngọc Thùy Vân 28/01/1996 Không 52 Trúng tuyển

Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO NĂM 2020

(kèm theo Quyết định số  1095 /QĐ-UBND ngày  21 / 9 /2020 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo)

Kết quả
Tổng điểm 

xét tuyển
Diện ưu tiênNgày, tháng, năm sinhSTT Ghi chúĐơn vị Họ và tên thí sinh dự tuyển




