
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 
 

Số:             /QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Như Thanh, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận  

vào làm công chức UBND huyện Như Thanh  

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và 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 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 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 Công văn số 5246/UBND-THKH ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức UBND 

huyện Như Thanh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức 

UBND huyện Như Thanh, gồm những ông, bà có tên sau: 

1. Bà Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng 

2. Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng 

3. Ông Trần Tuấn Long, Phó Trưởng phòng Nội vụ, Ủy viên 

4. Ông Đặng Hồng Sơn, Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Ủy viên 

5. Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy viên 

6. Bà Lê Thúy Lan, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên 

7. Bà Lê Thị Sen, công chức phòng Nội vụ, Ủy viên kiêm thư ký 

1624 24



Điều 2. Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 

định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 4, Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ.   

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, 

Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Lưu NV, VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Tiến Dũng 
 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 
 

Số:             /QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Như Thanh, ngày         tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận  

vào làm công chức UBND huyện Như Thanh  

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 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 Công văn số 5246/UBND-THKH ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện 

Như Thanh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thay đổi thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm 

công chức UBND huyện Như Thanh, cụ thể như sau: 

Ông Trương Mạnh Linh, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng làm ủy viên 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức thay bà Nguyễn Thị Nga, 

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

Điều 2. Ông Trương Mạnh Linh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đã 

phân công cho bà Nguyễn Thị Nga tại Thông báo số 78/TB-HĐKTSH ngày 

08/6/2022 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch. 

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ 

trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Nga, ông 

Trương Mạnh Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:                                                     
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Lưu NV, VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Tiến Dũng 
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coNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DO lap — Tv do — Hph phtic 

UY BAN NHAN DAN 
HUYEN NHIS THANH 

HQI BONG  KIEM TRA,  SAT HACH 
Nhu Thanh, ngcly 27 thcing 6 nom 2022 

BIEN BAN 
HQp 118i dOng kiem tra, sat 114ch tie!) nhan vim lam cong chin 

UBND huyOn Nhtr Thanh 

Thkrc hien Quy& dinh so 1264/QD-UBND ngay 24 than 5 nom 2022 c 
Chu tich UBND huyen Nhu Thanh ve thanh lAp HO oolong kiem tra, sat hach tiep 
nhan vao lam cong chirc UBND huyen Nhu Thanh; Quyet dinh so 1781/QD-
UBND ngay 13/6/2022 cila Chu tich UBND huy0 ve vi'ec thay ai thanh vien Hoi 
dOng kiem tra, sat hach; Quyet dinh so 1816/QD-UBND ngay 16/6/2022 dm Chu 
tich UBND huyen ve vi'ec phe duy& danh mvc tai lieu on tap, hinh thirc sat hach 
va cach auk xac dinh k'et qua sat hach tiep nhan vao lam cong chirc. 

Vao hoi 14 gie. 00 phut ngay 27 thong 6 nom 2022, tai phong h9p tang 2 Ca 
quan UBND huyen Nhu Thanh, HOi Tong kiem tra, sat hach to chirc sat hach de 
kiem tra trinh dO hie'u bi& chung, nang lkrc chuyen mon nghi'ep vg cua nguesi duo.c 
de nghi tiep nhAn vao lam cong chirc. 

I. THANH PHAN 

1. BA Le Ng9c Hoa, Pho Chu tich UBND huy'en, Chu tich HOi ang 

2. Ong Nguyen Trung 'Thanh, Tnrong phong NOi vu, Pho Chu tich HOi ang 

3. Ong D4ng Htmg Son, Chanh Van phong HDND&UBND, Uy vien 

4. Ba Le Thily Lan, Truang phong Gido dvc va Dao tao, Uy vien 

5. Ong TrAn TuAn Long, Ph6 Tnrong phong NOi vu, Uy vien 

6. Ong Tnrong Math Linh, Pho Truang ph6ng KT&HT, Uy vien 

7. Ba Le Thi Sen, cong chirc phong NOi vu, Uy vien kiem thu ky 

II. NO DUNG 

1. Ong Nguy& Trung Thanh, Tnrong phong NOi vu, Pho Chu tich Hoi ang 
thong qua chuang trinh sat hach, nOi quy phong van . 

2. Ba Le Ng9c Hoa, Pho Chu tich UBND huyen, Chu tich Hoi dking quan 
triet mot so not dung, yeu cau cac thanh vien HOi dOng kiem tra, sat hach, cac thi 
sinh thvc hi'en nghiem tuc not quy ph6ng van. 

, 3. Ong Nguygn Trung Thanh boo coo k'et qua 11'6 so• 	ngued duqc nghi 
tiep nh4n vao cong chuc: 03/03 nguOri 	tieu churn, dieu ki'en, van bang, chimg 
chi theo yeu cau cua vi tri viec lam can tuyen. 



, 	4. Kim tra tinh trang niem phong, bao mat de phong van, dap an a phong 
van trusk cac thanh vien H6i dong va thi sinh. 

H6i d6ng tien hanh phOng vAn theo thir tir cac thi sinh 

- Ong D43 Trong Huynh 

- Ong Nguyen Van Tai 

- Ong Nguyen Trong Tien 

5. Ket qua phong vAn nhu sau: 

Ong D76 Trong Huynh dat 72/100 diem (dat ket qua sat hach) 

Ong Nguyen Van Tai dat 77/100 diem (dat ket qua sat hach) 

Ong Nguyen Trong Tien dat 75/100 diem (dat ket qua sat hach) 

6. H6i diing kiem tra, sat hach bieu quy& 07/07 thanh vien 
de 

nhAt ket 
qua sat hach, bao cao Chu tich UBND huyen xem xet, quyet dinh de nghi Chu tich 
UBND tinh tie) nhan vao cong eh& d6i voi 03 truong hop tren. 

ICH HOI DONG 

Cac thanh vien HOi dOng 

Nguyen Trung Thanh 	Le Thtly an 

U TICH UBND HUYEN 
Le Ngqc Hoa 

DOng Hong San 

TrAn 'Yuan Long 	Trtrang Mph Linh Le Thi Sen 

 



CONG HOA XX HO CHU NGHIA VItT NAM 
DOc 1#p -Tv do —Hynh phtic 

UY BAN NHAN DAN 
HUYCN NHU' THANH 

HD KIEM TRA, SAT HACH 

S6: 490/BC-HDKTSH 	Nhu Thanh, ngay 01 thang 7 nom 2022 

BAO CAO 
Ket qua kiem tra, sat !loch nguiri dtryc de nghi tiep nh#n vim lam 

ding chfrc UBND huykn Nhu. Thanh 

Thkrc hien Quyet dinh se') 1264/QD-UBND ngay 24 thang 5 nom 2022 dm 
Chu tich UBND huyen Nhu Thanh ve thanh l'Op H9i diing kiem tra, sat hach del) 
nhan vao lam ding chirc UBND huy'en Nhu Thanh; Quyet dinh so 1781/QD-
UBND ngay 13/6/2022 dm Chit tich UBND huyen ve viec thay d'O'i thatth vien 
dtmg kiem tra, sat hach. 

HOi d•Sng kiem tra, sat hach da thirc hien dAy du quy trinh, thit tyc boo 
theo dung quy dinh. H9i dog kiem tra, sat hach boo coo Chit tich UBND huy 
ket qua kiem tra, sat hach nhu sau: 

1. Ket qua kiem tra ve tieu chuan, dieu kik'n, van bang, cluing chi dm 
ngffiri dulyc a nghi deco nh#n 

Ngay 13 thang 6 nom 2022, H9i d9ng kiem tra, sat hach da to chirc kiem tra 
ve tieu chuAn, dieu kien, van bang, chimg chi theo yeu cAu dm vi tri viec lam can 
tuyen doi vai 03 ngueri duvc de nghi tiep nhan vao lam cong cluk. Ket qua kiem 
tra có 03/03 nguai du dieu kien xem xet, tiep nhan. 

(co boo coo so 433/BC-HDKTSH kern theo) 
2. Ket qua sat hych ye trinh (V hieu biet chung va [tang hyc chuyen mon, 

nghik'p vy 
Ngay 27 thang 6 nom 2022, H9i dtmg kiem tra, sat hach thvc hien sat hach 

bang hinh thirc pheng vAn, thoi gian chuAn bi cho miSi thi sinh la 15 phut va thtri 
gian phong vAn cho m8i thi sinh 30 phut. 

Ket qua nhu sau: 

Ong D8 Tr9ng Huynh dat 72/100 diem (dat ket qua sat hach) 

Ong Nguyen Van Tai dat 77/100 diem (dat ket qua sat hach) 

Ong Nguy'L Tr9ng Tien dat 75/100 diem (dot ket qua sat hach) 
(co bien ban hQp HOi clong kiem tra, sat hach kern theo) 



110i ding kitm tra, sat hach bao cao Chit tich UBND huy'0 xem )(et, quytt 

Nei nhfin: 
- Chu tich, PCT UBND huy'n; 
- Minh vien 
- Ltru: VT, NV 

CHU TICH 

 

PHO CHU TICH UBND HUYEN 
Le Ngoc Hoa 
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