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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHỆP VÀ PTNT 

 

Số:  59 /QĐ-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày   14  tháng 3 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả điểm xét tuyển viên chức vào Ban Quản lý 

dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN 

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 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ 
Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 
bồi dưỡng đối với viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

        Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-SNN ngày 28/9/2018 của Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức vào Ban 
Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018; 

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐTDVC ngày 14/3/2019 của Hội đồng tuyển 
dụng viên chức về việc công nhận kết quả điểm xét tuyển viên chức vào Ban 
Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả điểm xét tuyển viên chức vào Ban Quản lý dự 
án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc 
Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018 cho 09 thí sinh dự xét tuyển (Có danh sách 
kèm theo). 

Điều 2. Niêm yết danh sách kết quả điểm xét tuyển viên chức vào Ban 
Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018 tại cơ quan Văn phòng Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở và 
thông báo cho cá nhân từng thí sinh biết. 
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Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả 
điểm xét tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả 
điểm xét tuyển theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Hội đồng tuyển dụng viên chức, Giám đốc Ban Quản lý 
dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                 
- Như điều 3 (t/h); 
- Sở Nội vụ (b/c);                            
- Lãnh đạo Sở; 
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT; 
- Cổng thông tin điện tử Sở; 
- Các thành viên HĐTD;                                                     
- Lưu: VT, TCCB (03).                                                                  
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Lý Việt Hưng 
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