
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 
––––––––––––– 

Số:            /QĐ-QLCL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––– 

Hà Nội,  ngày       tháng     năm 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện 

tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 1/2019  

––––––––––––––––– 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; 

Trên cơ sở Quyết định số 167/QĐ-QLCL ngày 09/7/2019 và số 191/QĐ-

QLCL ngày 02/8/2019 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

về việc thành lập Hội đồng và điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng xét 

tuyển viên chức; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét 

tuyển viên chức,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thi sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện 

tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 1/2019 của Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản tại Phụ lục 1, 2 đính kèm. 

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển 

kỳ xét tuyển viên chức, Trưởng các phòng thuộc Cục, Thủ trưởng các đơn vị 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Vụ Tổ chức cán bộ (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Ban giám sát (để giám sát); 

- Lưu: VT, VP, HĐXT. 

 

CỤC TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
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