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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức 

Ban quản lý rừng tỉnh Hải Dương năm 2021 
                      

 

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ RỪNG TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

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

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc 

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; Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 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 tuyên 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 44/2020/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2020 của UBND 

tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong 

các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và 

người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý; 

 Căn cứ Báo cáo kết quả xét tuyển viên chức số 04/BC-HĐ ngày 30/8/2021 

của Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban quản lý rừng năm 2021; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Công nhận kết quả và danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức 

tại Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban quản lý rừng tỉnh Hải Dương năm 2021 

như sau: 

 - Tổng số thí sinh dự xét tuyển   :  05 thí sinh 

 - Số thí sinh trúng tuyển             : 05 thí sinh 

  (Có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo) 

 Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban quản lý rừng năm 2021 

thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT Hải 

Dương, gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển; Phòng Tổ 



chức-Hành chính hướng dẫn người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo 

quy định. 

 Điều 3. Hội đồng tuyển dụng viên chức, Trưởng phòng Tổ chức-Hành 

chính, Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật, Trưởng các đơn vị có liên quan và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để báo cáo); 

- Sở NN&PTNT (để báo cáo); 

- Như điều 3; 

- Lưu VT; TC-HC. 

 

      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

     Bùi Đoàn Thể 
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DANH SÁCH 

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số 162/QĐ-BQLR ngày 09/9/2021 của Ban quản lý rừng) 

 

T

T 
Họ và tên Năm sinh 

Trình độ chuyên môn 

đào tạo 

Vị trí việc làm 

đăng ký xét 

tuyển 

Số báo 

danh 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Điểm 

ưu tiên 

Tổng 

điểm 

1 Nguyễn Thùy Anh 10/8/1990 
Đại học ngành Công nghệ 

sinh học 

Quản lý kỹ 

thuật 
01 88,7 0 88,7 

2 Vũ Quốc Đại 29/01/1999 
Đại học ngành Quản lý tài 

nguyên rừng 

Quản lý kỹ 

thuật 
02 87 0 87 

3 Bùi Huy Hoàng 28/10/1997 
Đại học ngành Quản lý tài 

nguyên rừng 

Quản lý kỹ 

thuật 
03 90,7 0 90,7 

4 Bùi Thị Thúy Ngân 09/8/1996 Đại học ngành Lâm sinh 
Quản lý kỹ 

thuật 
04 88,7 0 88,7 

5 Nguyễn Văn Tiền 29/9/1984 
Thạc sỹ ngành Quản lý tài 

nguyên rừng 

Quản lý kỹ 

thuật 
05 87,3 0 87,3 

 


