
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện 

dự thi công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức 

 khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019 
----- 

 

- Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày 13/11/2008; 

- Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010; Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 

của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 

viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành 

chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Căn cứ Biên bản họp ngày 03/10/2019 của Hội đồng Tuyển dụng 

công chức năm 2019; 

- Xét đề nghị của Hội đồng Tuyển dụng công chức. 
 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều 

kiện dự thi công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức khối 

Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019, với số lượng cụ 

thể như sau: 

1. Các trường hợp đủ điều kiện dự thi: 

- Thi tuyển công chức: 186 trường hợp; 

- Xét tuyển viên chức: 05 trường hợp;  

- Thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên: 25 

trường hợp;  

(kèm theo danh sách) 
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2. Các trường hợp không đủ điều kiện dự thi: 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 01 thí sinh 

- Trường Chính trị tỉnh: 01 thí sinh 

- Hội Cựu chiến binh Thành phố Biên Hòa: 01 thí sinh 

- Liên đoàn Lao động tỉnh: 04 thí sinh 

(kèm theo danh sách) 

Điều 2. Hội đồng Tuyển dụng công chức tổ chức thông báo, niêm yết 

danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi theo 

danh sách đã được phê duyệt tại Điều 1 và tổ chức thi tuyển theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và thi nâng ngạch đã được 

phê duyệt và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3, 

- Hội đồng Tuyển dụng;  

- Ban Giám sát; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,  

- Lưu VPTU  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Phú Cường 

 


