UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 543 /QĐ-SNV

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 07 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với
công chức trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức năm 2019
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC NINH
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/NĐCP 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;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về
việc quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND
tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên
chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công
tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của Sở Khoa học và công nghệ tại Công văn số 635/SKHCN-VP
ngày 02/7/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thắng, sinh ngày 16/10/1990, công
chức tại phòng Quản lý chuyên ngành thuộc Sở Khoa học và công nghệ vào ngạch
công chức Chuyên viên, mã số 01.003 và được hưởng mức lương bậc 2, hệ số 2,67.
Thời gian được tính để xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 16/3/2018.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Sở Khoa học và công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn
Minh Thắng căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 2;
- Cổng điện tử;
- Lưu: VT, CCVC.

Nguyễn Trọng Tân

