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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển 

viên chức làm việc tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa năm 2020 

  

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

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về 

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 Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 

chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;  

 Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; 

 Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban 

hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế 

ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 

07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ công văn số 6552/UBND-THKH ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra 

Sở Giao thông vận tải; 

 Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-SGTVT ngày 08/12/2020 của Giám đốc 

Sở Giao thông vận tải về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức làm việc 

tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá năm 2020; 

 Sở Giao thông vận tải thông báo kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại 

Thanh Tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa năm 2020, cụ thể như sau: 



 1. Kết quả xét tuyển: 

 - Số thí sinh đăng ký xét tuyển: 55 người 

 - Số thí sinh tham dự phỏng vấn: 52 người 

 - Số thí sinh vắng mặt: 03 người 

 - Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 45 người (Có danh sách kèm theo). 

 2. Các thí sinh có ý kiến về kết quả xét tuyển đề nghị gửi đơn đến Hội 

đồng xét tuyển dụng viên chức Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa trước ngày 

23/12/2020 để xem xét, giải quyết. 

 Lưu ý:  

 - Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn vòng 2. 

 - Không giải quyết đơn đề nghị gửi sau thời hạn nêu trên. 

 Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa thông báo để các thí sinh tham dự xét 

tuyển biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Sở; 

- Các thí sinh tham dự xét tuyển; 

- Thành viên HĐXTVC; 

- Lưu: HĐXTVC. 

CHỦ TỊCH HĐXT VIÊN CHỨC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Vương Quốc Tuấn 
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