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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022 

 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy Bà 

Rịa - Vũng Tàu, về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, 

cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ văn bản số 5517/UBND-SNV ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh BR-

VT, về việc triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU về thí điểm thi tuyển chức 

danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh BR-VT (sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ Quyết định số 4187/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh 

lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Hội đặc thù cấp 

tỉnh và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng 

lực vị trí việc làm trong Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 

của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán 

bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 5159/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc giao chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP) trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2022 của Sở Giao thông 

vận tải, về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

cấp phòng và tương đương thuộc Sở GTVT (sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ văn bản số 3066/KH-SGTVT ngày 17/8/2022 của Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 

các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các 

phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải  năm 2022 (sau đây 

viết tắt là Hội đồng thi tuyển); gồm các thành viên sau: 

1. Ông Trần Thượng Chí, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu; Bí thư Đảng ủy Sở; Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng; 

1. Ông Lương Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Sở; Phó Giám đốc Sở, Phó 

Chủ tịch Thường trực Hội đồng; 

3. Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Thường vụ Đảng ủy Sở; Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra; Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng; 

4. Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở; Phó Giám 

đốc Sở, Ủy viên; 

5. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Đảng ủy viên; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm 

tra; Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Chánh Văn phòng Sở, Ủy viên kiêm Thư ký; 

6. Ông Nguyễn Túc, Đảng ủy viên; Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, 

Ủy viên; 

7. Ông Phan Trọng Hiền, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng & Chất 

lượng công trình giao thông, Ủy viên. 

Điều 2. Hội đồng thi tuyển được sử dụng con dấu, tài khoản của Sở Giao 

thông vận tải trong quá trình thực hiện; 

- Hội đồng thi tuyển tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Hội đồng thi tuyển có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chế về 

nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên tham gia Hội đồng và 

quyết định thành lập các bộ phận giúp việc Hội đồng thi tuyển. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở  Giao thông vận tải, Thủ trưởng các phòng 

chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Giao thông vận tải, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết điṇh này./. 

  
Nơi nhận:                                                                           
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/cáo); 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Đảng ủy Sở; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Văn phòng Thường trực Ban ATGT tỉnh; 

- Đăng trên trang Thông tin điện tử của Sở GTVT; 

- Lưu: VT, VP. P-PC (03b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thượng Chí 
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