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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức 

sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc, đợt 2 năm 2021

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;        

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về việc 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 về việc 
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 43/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh 
Long An về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức 
trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An;   

Theo đề nghị tại tờ trình số 17/TTr-HĐXTVC, ngày 28/02/2022 của Hội 
đồng Xét tuyển viên chức về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp 
Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc, đợt 2 năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện,
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và 
Đào tạo huyện Cần Giuộc, đợt 2 năm 2021 đối với 33 thí sinh trúng tuyển theo 
danh sách đính kèm (đính kèm danh sách).   

Điều 2. Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định; thông báo kết quả đến thí sinh; đồng thời 
tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định tuyển dụng và bố trí tập sự 
đối với 33 thí sinh trúng tuyển theo quy định.  
          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, 
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và 33 thí 
sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
             
Nơi nhận:                                            
- Như Điều 3; 
- Sở Nội vụ tỉnh;
- Sở GD và ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, PNV, (B).         

                                                         

CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Đức
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