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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển             

chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long 

năm 2022 

 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ VỊNH HẠ LONG 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 

15/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức;  

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 Quy chế 05-QC/TU ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Quảng Ninh về Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; 

Căn cứ Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp trong doanh 

nghiệp có vốn góp của chủ sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh 

Quảng Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 09/12/1995 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc thành lập Ban Quản lý vịnh Hạ Long; Quyết định số 4768/QĐ-

UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý vịnh Hạ Long; 

Căn cứ văn bản số 1694/UBND-TH5 ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Quy chế số 05-QC/TU của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ về thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; 

Căn cứ Quyết định 226/QĐ-BQLVHL ngày 05/7/2022 của Ban Quản lý 

vịnh Hạ Long về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, 

quản lý các đơn vị thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long;  

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-BQLVHL ngày 23/9/2022 của Ban Quản lý 

vịnh Hạ Long về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc 

Ban Quản lý vịnh Hạ Long năm 2022;  

Căn cứ Báo cáo số 05/BC-BTĐ ngày 28/12/2022 của Ban Thẩm định - 

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Ban Quản 

lý vịnh Hạ Long năm 2022 về kết quả thẩm định hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Ban năm 2022; 

Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn 

vị trực thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi 

tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Ban năm 2022 (có 

danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Giao Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các đơn vị 

trực thuộc Ban thông báo cụ thể đến viên chức có tên trong danh sách nêu tại 

Điều 1 và triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp theo để tổ chức thi 

tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Ban theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Hội đồng 

thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc Ban, Trưởng các đơn 

vị trực thuộc Ban có liên quan và viên chức có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; Đảng ủy; 

- Các đơn vị trực thuộc Ban; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT; HĐTT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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