
 

 

 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 733/QĐ-UBND                   
 

Mộc Châu, ngày 26 tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức  

các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2022 

 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

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 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 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-SNV ngày 09/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban 

nhân dân huyện Mộc Châu năm 2022; 

 Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện Mộc Châu tại Tờ trình số 12/TTr-HĐTD ngày 25/5/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2022 đối với 79 thí sinh, trong đó: số thí 

sinh trúng tuyển 51 người; số thí sinh không trúng tuyển 28 người (có Danh 

sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức đăng tải kết quả tuyển dụng 

trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện; niêm yết công khai kết quả tuyển 

dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. 



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng: Nội 

vụ; Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp; Hội đồng 

xét tuyển viên chức; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ;                   

- Thường trực huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Hội đồng xét tuyển;              

- Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả;  

- Cổng thông tin điện tử; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NV, HĐTD (30 bản). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Hoa 
  

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-27T09:59:19+0700
	Tỉnh Sơn La
	Long Trung Tâm<tamlt.mocchau@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-27T10:01:12+0700
	Tỉnh Sơn La
	Long Trung Tâm<tamlt.mocchau@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




