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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội 
vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 
ngạch công chức, thi hoặc 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 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND 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 
Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong các cơ quan 
hành chính nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi bổ sung điều 
1 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định chức 
năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 
của Sở Tư pháp gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Phạm Văn Song, Chánh Văn phòng - Tổ trưởng.
2. Ông Đỗ Văn Thắng, Phó Chánh văn phòng - Tổ viên.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hải, Phó Chánh văn phòng - Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tiếp nhận 
Phiếu đăng ký dự tuyển;  kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo 



yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển; thu lệ phí và 
lập danh sách người đăng ký dự tuyển trình Giám đốc Sở báo cáo Hội đồng tuyển 
dụng công chức tỉnh (qua Sở Nội vụ). 

Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức của Sở Tư pháp tự giải thể 
sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên.

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Tư pháp 

và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Như  Điều 3; 
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Ngô Quang Giáp
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