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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra,  

sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức đơn vị sự nghiệp công lập  

trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG 

   

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

trưởng 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 Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 

18/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh 

Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Kế hoạch số 1797/KH-SXD ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Sở Xây 

dựng tỉnh Cao Bằng về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021; Kế hoạch số 106/KH-SXD 

ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng về việc bổ sung, điều 

chỉnh Kế hoạch số 1797/KH-SXD ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Sở Xây dựng 

tỉnh Cao Bằng về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021. 
 

Xét đề nghị của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tại Tờ trình số 369/TTr-

HĐKTSH ngày 15 tháng 3 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, sát 

hạch sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021, cụ thể: 
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- Đủ điều kiện sát hạch, gồm: 17 người; 

 (có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Mức phí dự tuyển: 500.000đ/01 thí sinh đủ điều kiện sát hạch.  

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Hội đồng kiểm tra, sát hạch, thủ trưởng các cơ 

quan liên quan và thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Hội đồng KTSH; 

- Thành viên Ban Giám sát; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Đoàn Quốc Chính 
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