
 

 

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 

Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 (phỏng vấn) 

––––––––––––––––– 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

Căn cứ các 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 và số 2937/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 

31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn; 

Trên cơ sở Quyết định số 87/QĐ-QLCL ngày 27/4/2021 của Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên 

chức; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vòng 2 (phỏng vấn) vào làm 

việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản tại Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Hội đồng xét tuyển viên chức, Thủ trưởng 

các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Vụ Tổ chức cán bộ (để b/c); 

- Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Ban giám sát; 

- TTV1,2,3,5,6; TT KNKC; 

- Lưu: VT, VP. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
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