
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN  

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quan Sơn, ngày       tháng 12 năm 2021 
       

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức  

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn năm 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố 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 15/11/2010; Luật số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, Công chức và Luật Viên chức; 

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

Quy định 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 về 

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 Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế và cán bộ, công chức viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quyết định số 

1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Công văn số 13240/UBND-THKH ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn;  

Căn cứ Công văn số 3297/SNV-CCVC, ngày 10/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Thanh Hóa về việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức tại Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện năm 2021 tại Báo cáo số 15/BC-HĐTD ngày 15/12/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn năm 2021 cho 03 người của từng vị trí việc 

làm tuyển dụng, cụ thể như sau: (Có danh sách kèm theo). 
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Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện Quan Sơn năm 2021 có trách nhiệm thông báo công khai kết quả trúng 

tuyển trên cổng thông tin điện tử của huyện và gửi thông báo công nhận kết quả 

trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã 

đăng ký. 

Điều 3. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Quan Sơn năm 2021, Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Nội vụ, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Giám sát kỳ tuyển dụng; 
- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Tiến Thành 
 

 



 

 

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN QUAN SƠN NĂM 2021 
 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày     /12/2021 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn) 
 

 

 

STT  Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Trình độ chuyên 

môn 

Tổng 

điểm  
Vị trí việc làm 

1.  Lê Viết Hiệp 01/8/1996 Nam Đại học Kế toán 89 Kế toán viên 

2.  Nguyễn Ngọc Quỳnh 20/11/1999 Nữ Kỹ sư Chăn nuôi 71,7 
Chẩn đoán viên bệnh 

động vật hạng III  

3.  Ngân Văn Chính 23/7/1984 Nam Kỹ sư Nông học 81 
Bảo vệ viên bảo vệ 

thực vật hạng III  
 

(Danh sách trên gồm có 03 người)./. 
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