
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

     Số:         /QĐ-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày       tháng  3   năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức  

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2022 

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

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 viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 

chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 2253/KH-SKHĐT ngày 14/12/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương 

mại và Du lịch tỉnh Lai Châu thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022; Kế 

hoạch số 102/KH-SKHĐT ngày 17/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về bổ 

sung số lượng viên chức cần tuyển dụng của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, 

Thương mại và Du lịch thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-SKHĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư, Thương mại và Du lịch thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 như sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo công 

khai kết quả tuyển dụng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở và gửi 

thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng 

tuyển dụng viên chức năm 2022, Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu và các cá nhân có tên tại Điều 

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

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Phương 
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