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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục  

Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp 
 

   

 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

 Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP 

ngày 29/11/2018 của Chính phủ 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; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công 

chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 

14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 

dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 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 4349/QĐ-BNV ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc giao bổ sung biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính nhà nước năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để 

bố trí cho các Chi cục Kiểm lâm, trong đó quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thực hiện xét chuyển viên chức thành công chức, bảo đảm đúng quy định 

của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục 

Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp đối với 47 thí 

sinh (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Tổng cục Lâm nghiệp thông báo công nhận kết quả trúng tuyển 

bằng văn bản tới người dự tuyển; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ danh sách 

và hồ sơ thí sinh trúng tuyển tại Điều 1 để quyết định tuyển dụng công chức theo 

quy định. 



 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng 

Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Tin học & Thống kê (để th/báo); 

- Tổng cục Lâm nghiệp (để th/h); 

- Vụ Tổ chức cán bộ (để th/h); 

- Lưu: VT, TCCB. 
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