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  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

         Phú Thọ, ngày        tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thí sinh 

không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ 

theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 138/2020NĐ-CP ngày 28/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 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 Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu 

tuyển dụng năm 2020; 

 Căn cứ Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Thọ; 

 Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Thọ 

tại Tờ trình số 01/TTr-HĐTD ngày 30/11/2021. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thí sinh 

không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo 

chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức nhà 

nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020 gồm 317 người. 

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức 

nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020 gồm 01 người. 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 



Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Thọ thông báo công 

khai danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thí sinh không đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn dự tuyển công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ. Tổ chức thực hiện quy 

trình tuyển dụng công chức theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành, thị; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Thọ; các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP (Ô Đương); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VX4. 

CHỦ TỊCH 
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