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QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 

(Kỳ tuyển dụng viên chức theo Quyết định số 161/QĐ-SNV ngày 25/7/2022 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO 

Căn cứ Quyết định số 3015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu, về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo; 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

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

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-SNV ngày 25/7/2022 của Giám đốc Sở Nội 

vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên Ban quản 

lý Vườn quốc gia Côn Đảo năm 2022; 

Xét Báo cáo số 10/BC-HĐTD ngày 12/9/2022 về kết quả xét tuyển viên 

chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức theo Quyết định số 191/QĐ-VQG; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức tại Ban quản lý Vườn 

quốc gia Côn Đảo năm 2022, cụ thể như sau: 

- Thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2:                  05 người. 

- Thí sinh tham dự Vòng 2:                                       03 người. 

- Thí sinh vắng mặt:                                                   02 người. 

- Thí sinh trúng tuyển:                                               01 người. 

(Biểu kết quả xét tuyển kèm theo) 

Điều 2. Giao: Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm thông báo 

công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị và gửi thông báo công nhận kết 
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quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển 

đã đăng ký; Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm tham mưu thực hiện 

các thủ tục tuyển dụng viên chức đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ tịch Hội đồng tuyển 

dụng viên chức, các tổ chức, cá nhân liên quan và thí sinh tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban Giám sát theo QĐ số 172/QĐ-SNV;  
- Lưu: VT, HS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho 
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