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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Quỹ Phát triển 

 Khoa học và Công nghệ năm 2021 (xét tuyển) 

 
GIÁM ĐỐC QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

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 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, 

công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-QKHCN ngày 01/10/2021 của Quỹ Phát triển 

Khoa học và Công nghệ  năm 2021 về việc tuyển dụng viên chức tại Quỹ Phát 

triển Khoa học và Công nghệ năm 2021 (xét tuyển); 

Căn cứ Văn bản số 2514/SNV-CCVC ngày 31/12/2021 của Sở Nội vụ về việc 

thỏa thuận kết quả tuyển dụng viên chức Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ 

năm 2021; 

Theo đề nghị của Cơ quan điều hành Quỹ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức và danh sách 01 thí sinh trúng 

tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 

2021 (xét tuyển) (Chi tiết theo phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Cơ quan điều hành có trách nhiệm: 

1. Thông báo công khai kết quả tuyển dụng viên chức tại Quỹ Phát triển Khoa 

học và Công nghệ năm 2021 (xét tuyển) trên Trang thông tin điện tử của Quỹ Phát 

triển Khoa học và Công nghệ và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đến 

thí sinh dự tuyển theo địa chỉ đăng ký. 

2. Tiếp nhận, kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận ưu tiên (nếu có), 

phiếu lý lịch tư pháp của thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy 

định. 
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3. Trình Giám đốc Quỹ quyết định tuyển dụng viên chức để Giám đốc Quỹ ký 

hợp đồng làm việc với viên chức theo thẩm quyền. 

Điều 3. Cơ quan điều hành Quỹ, Giám đốc Quỹ, và thí sinh có tên trong Phụ 

lục nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận : 
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ (thay b/c); 

- Lãnh đạo Quỹ; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

 

Lê Công Nhường 



 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

QUỸ PHÁT TRIỂN  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021 (xét tuyển) 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-QKHCN ngày  04/01/2022 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ) 
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I Vị trí việc làm: Thẩm tra tài chính các dự án khoa học và công nghệ (01 chỉ tiêu)     
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69,5  69,5 

 

Tổng cộng: 01 thí sinh./. 
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