
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:           
 

Kon Tum, ngày        tháng     năm   
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đông tuyển dụng (xét tuyển) viên chức tại đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức; 
 

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 

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 34/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum; 
 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 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 Văn bản số 2406/UBND-NC ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp; Văn bản số 1846/SNV-CCVC ngày 28 

tháng 7 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên 

chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp; 
 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng (xét tuyển) viên chức tại đơn vị 

sư nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp năm 2022 (sau đây viết tắt là Hội 

đồng) gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Vương Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông: Nguyễn Trung Hiếu - Chánh Văn phòng Sở, Phó Chủ tịch Hội 

đồng.  

3. Ông: Phạm Hổ - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, 

Ủy viên Hội đồng. 

4. Ông: Vũ Quốc Thịnh - Trưởng phòng Phòng Xây dựng, kiểm tra và 

Phổ biến pháp luật, Ủy viên Hội đồng. 

5. Ông: Nguyễn Xuân Viễn - Phó Chánh Văn phòng Sở, Ủy viên kiêm thư 

ký Hội đồng.  
 



Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng được thực hiện theo quy định 

tại Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán 

bộ, công chức và Luật viên chức; 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. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng tự giải thể 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như Điều 3;  

- Sở Nội vụ;                                                                                                 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu:VT,VP/STP.                                                                

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Minh Thắng 
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