
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI 
       SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI – XÂY  DỰNG 

 

Số:            /QĐ-SGTVTXD 

   

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Lào Cai, ngày  08  tháng 12 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng, kỳ xét tuyển viên chức năm 2021  
của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai.  

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG 
 

 
 

        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 viêc chức. 

Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 6/7/2018 của UBND tỉnh Lào Cai 
Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc phê duyệt kế hoạch số lượng, vị trí việc làm viên chức cần tuyển của các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai (đợt II/2021) và thông báo số 79/TB-UBND 
ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh chuyên ngành đào tạo đối 

với vị trí việc làm cần tuyển dụng; 

Căn cứ vào thông báo số 448/TB-SGTVTXD ngày 06/12/2021 của Sở Giao thông 
vận vải - Xây dựng về việc thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch (thi phỏng vấn) vòng 2  xét 

tuyển viên chức năm 2021 của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng, kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của 
Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai, gồm có 25 thí sinh đã trúng tuyển. 
 

                                 (Có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo).  
 

Điều 2. Giao cho Văn phòng Sở, thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên 

chức năm 2021 đến các thí sinh dự tuyển đã trúng tuyển và làm các thủ tục tuyển dụng 
viên chức, sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, các 
thí sinh có tên trong danh sách tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3/QĐ; 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- Thí sinh trúng tuyển; 
- Hội đồng xét tuyển viên chức; 
- Niên yết công khai; 
- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu VT, VP.                                                                                             Nguyễn Quốc Huy 
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