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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy quyết định tuyển dụng công chức 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc hủy kết quả người trúng tuyển sử dụng chứng chỉ 

không hợp pháp tham dự kỳ thi tuyển công chức nhà nước năm 2020; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tuyển dụng, đào tạo và Văn thư, lưu trữ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay hủy Quyết định số 380/QĐ-SNV ngày 31/8/2020 của Giám 

đốc Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức đối với ông Tô Vĩnh Đạt, sinh 

ngày 18/12/1990 trúng tuyển ở vị trí Kiểm lâm tại Hạt Kiểm lâm Tánh Linh, Chi 

cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 Lý do: Ông Tô Vĩnh Đạt sử dụng chứng chỉ không hợp pháp tham dự kỳ 

thi tuyển công chức nhà nước năm 2020. 

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm 

thực hiện thủ tục buộc thôi việc ngay đối với ông Tô Vĩnh Đạt, đồng thời đăng 

tải công khai nội dung này trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 



Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, Trưởng phòng Tuyển dụng, đào tạo 

và Văn thư, lưu trữ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục 

Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông 

Tô Vĩnh Đạt căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TDĐT&VTLT (Thắng.08).  
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