
 UBND TỈNH TÂY NINH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /QĐ-SNV                    Tây Ninh, ngày       tháng      năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

 Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 

05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3, 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ 

tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 

13/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;  

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

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

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 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 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; 

Theo Công văn số 863/SVHTTDL-VP ngày 26/5/2020 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đề nghị xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 

2019; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Công chức, viên chức thuộc Sở 

Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với 10 trường hợp (kèm theo danh sách 

phê duyệt).  

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tuyển dụng và hướng 

dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Thông 

tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 
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công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông 

tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6, 

Thông tư số 15/2012/TT-BNV. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức - Công chức, viên chức 

thuộc Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các ông, bà có tên kèm theo danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành, kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TCCCVC. 


		2020-06-10T03:26:35+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-06-10T09:40:15+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-06-10T09:40:20+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




