
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 309-QĐ/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2021 

          

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển 

công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Số 115/2020/NĐ-CP, ngày 

25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức 

Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;  

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 Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

Căn cứ các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kế hoạch số 57-KH/TU, 

ngày 06/12/2021 về tuyển dụng công chức, viên chức; Quy chế tuyển dụng công 

chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 280-QĐ/TU, ngày 07/12/2021; 

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021,  

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 331 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự 

tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội năm 2021 (có danh sách kèm theo). 
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Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021 phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức tuyển dụng đúng quy định. 

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3, 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Ban giám sát việc tuyển dụng, 

- Các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng, (thông tin 

đến thí sinh) 

- Báo Hà Tĩnh, (đăng tải thông tin) 

- Văn phòng Tỉnh ủy (đăng trang TT điện tử 

Đảng bộ tỉnh), 

- Lưu Hồ sơ tuyển dụng, Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

Trần Thế Dũng 
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