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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng
viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật viên chức năm 2010;
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 sửa đổi, bổ sung một số
quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng
hạng 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 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,
biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Bắc Kạn;
Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn; Quyết định
số 33/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Kế hoạch số 90/KH - SVHTTDL ngày 25/3/2019 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về thi tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao
và Du lịch năm 2019;
Căn cứ kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch
năm 2019 (vòng 2);
Căn cứ công văn số 1600/SNV-TCBC/CCVC ngày 02 tháng 10 năm
2019 của Sở Nội vụ về việc thẩm định kết quả thi tuyển viên chức thuộc Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp văn hóa, thể thao
và du lịch năm 2019 và Chánh Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn hóa,
Thể thao và Du lịch năm 2019 (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp
văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, các cá nhân có tên trong danh sách tại
Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Ban Giám đốc Sở;
- Sở Nội vụ;
- Hội đồng thi tuyển VC;
- Niêm yết tại CQ Sở VHTTDL;
- Đăng cổng TTĐT Sở VHTTDL;
Gửi bản giấy:
- Sở Nội vụ;
- Cá nhân có tên tại Điều 1;
- Ban giám sát;
- Lưu: VT,VP.
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