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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức  

đợt 2 năm 2020 của Sở Công Thương  

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TRÀ VINH 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng 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 Báo cáo số 06/BC-HĐTDVC ngày 22/02/2021 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Công Thương về Kết quả kiểm tra các tiêu chuẩn, điều kiện của 

thí sinh dự tuyển tại vòng 1 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 của Sở Công 

Thương; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Công Thương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên 

chức đợt 2 năm 2020 của Sở Công Thương đối với vị trí việc làm thực hiện các hoạt 

động tư vấn phát triển công nghiệp, gồm 02 thí sinh (Đính kèm danh sách). 

 Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức triển khai thực hiện việc xét 

tuyển viên chức theo trình tự, thủ tục quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát, 

các Ban giúp việc cho Hội đồng, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Phó Giám đốc Sở (biết); 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Văn Tám 
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