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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:         /QĐ-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

  Kon Tum, ngày      tháng      năm 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum năm 2021 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

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

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ về 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 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum;  

 Căn cứ Văn bản số 1284/UBND-KTTH ngày 22/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum thống nhất phê duyệt chỉ tiêu và hình thức tuyển dụng viên 

chức sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn bản số 

945/SNV-CCVC ngày 27/4/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc thẩm định 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tuyển viên chức 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Kon Tum năm 2021. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng 

đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như Điều 2; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Đăng website Sở; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; 

- Lưu VT,  TCCB. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Liêm 
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