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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2  

xét tuyển viên chức năm 2019 tại Trung tâm Kiểm định sản phẩm 

công nghệ thông tin 

 

Căn cứ Quyết định số 2891/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin trực 

thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; 

 Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-CNTT ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Cục 

trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê 

duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Kiểm định sản 

phẩm công nghệ thông tin; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 

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

  Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ về việc 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 tháng 5 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 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 Biên bản kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 của 

Ban kiểm tra phiếu dự tuyển ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc kiểm tra phiếu đăng 

ký dự tuyển viên chức năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và Hội đồng xét tuyển, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 15 (mười lăm) thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

theo yêu cầu của vị trí việc làm được tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức tại Trung 

tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin. (Có danh sách kèm theo). 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Hội đồng xét tuyển viên chức, Ban giám 

sát của Trung tâm Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin và các cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lưu:VT, HĐXT, HCTH. 

QUYỀN GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Huy Toàn 
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