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QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ tuyển 

dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính năm 2022  

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 
   

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 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 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 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 Các Quyết định của UBND tỉnh: số 55/2021/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người 

quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà 

nước thuộc UBND tỉnh; số 11/2023/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài chính;  

Căn cứ Văn bản số 4952/UBND-NC2 ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc tuyển dụng viên chức Sở Tài chính năm 2022; Văn bản số 1884/SNV-CCVC 

ngày 30/9/2022 của Sở Nội vụ về hình thức tuyển dụng viên chức;  

Thực hiện Thông báo số 4755/TB-STC ngày 08/11/2022 của Sở Tài chính 

về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính trực thuộc 

Sở Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 5450/QĐ-STC ngày 12/12 /2022 của Sở Tài chính về 

việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài 

chính trực thuộc Sở Tài chính năm 2022; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch 

vụ Tài chính tại Văn bản số 04 /CV-HĐTD ngày 24/3/2023. 
   

QUYẾT ĐỊNH: 



2 

 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 

02, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính năm 2022, 

gồm 51 thí sinh, trong đó: 

- Vị trí việc làm Mua sắm tập trung; Tư vấn đấu thầu: 21 thí sinh. 

- Vị trí việc làm Tiếp nhận tài sản nhà nước thu hồi: 05 thí sinh. 

- Vị trí việc làm Đào tạo, tập huấn; chuyển giao ứng dụng công nghệ thông 

tin; cung cấp thông tin về giá: 04 thí sinh. 

- Vị trí việc làm Dịch vụ tư vấn thẩm tra quyết toán; liên kết thẩm định giá, 

kiểm toán: 19 thí sinh.  

- Vị trí việc làm Hành chính - Tổng hợp: 02 thí sinh. 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ 

Tài chính thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi 

vòng 2; niêm yết tại trụ sở, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài 

chính và gửi đến thí sinh dự tuyển theo quy định. 

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

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, lãnh đạo Trung tâm Tư 

vấn và Dịch vụ Tài chính và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

 

 

 

Nơi nhận:   

- Như điều 3; 

- Ban Giám đốc; 

- Văn phòng Sở (niêm yết, đăng tải thông tin); 

- Lưu: VT, HĐ. 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 
 

 

Trịnh Văn Ngọc 
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