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THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Sở Tư pháp năm 2020
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐCP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch
công chức, thăng hạng 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 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 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND
tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy,
biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và quy định vị trí,
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SNV ngày 24/9/2020 của Sở Nội vụ về việc
phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp năm 2020;
Ngày 10/11/2020 Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp đã họp
thống nhất thông qua kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 tại Sở Tư pháp,
danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà
nước năm 2020 như sau:
1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng: 01;
2. Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển: 02 hồ sơ;
3. Tổng số thi sinh dự phỏng vấn (Vòng 2): 02 thí sinh;
4. Tổng số thí sinh không dự phỏng vấn (Vòng 2): 0 thí sinh;
5. Kết quả và dự kiến người trúng tuyển như sau:
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(có bảng kết quả và danh sách kèm theo)
Trên đây là Thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển
viên chức năm 2020 của Sở Tư pháp. Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở
sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; được đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp
và gửi đến người dự tuyển theo quy định./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Hội đồng tuyển dụng viên chức;
- Các thí sinh tham gia xét tuyển;
- Lưu: VT, HĐTDVC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Đình Quế
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KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÀ DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Thông báo số: 1426TB-STP ngày 10/11/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên)
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