
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách các thí đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi tuyển  

chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Ban quản lý  

Vườn quốc gia Bái Tử Long 

 

  GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BÁI TỬ LONG 

Căn cứ Quy chế số 05-QC/TU ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp 

phòng; 

Căn cứ Quyết định số 2328/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND 

Tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long; 

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

Tỉnh 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 cơ quan 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 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-VQG ngày 30/5/2022 của Ban quản lý Vườn 

quốc gia Bái Tử Long về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển các chức danh 

lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái 

Tử Long; 

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-VQG ngày 12/5/2022 của Ban quản lý Vườn 

quốc gia Bái Tử Long về việc thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng Khoa 

học và Hợp tác quốc tế thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử 

Long (Trưởng ban thẩm định thi tuyển chức danh Trưởng phòng Khoa học và 

Hợp tác quốc tế),  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển 

chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thuộc Ban quản lý Vườn 

quốc gia Bái Tử Long (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Văn phòng thông báo công khai danh sách các thí sinh đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện dự thi trên Trang thông tin điện tử Ban quản lý Vườn quốc gia 

Bái Tử Long và niêm yết tại trụ sở cơ quan. 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

BAN QUẢN LÝ 

VƯỜN QUỐC GIA BÁI TỬ LONG 
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Điều 3. Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác 

quốc tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc, Phó GĐ Ban; 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Các phòng chuyên môn; 

- Hạt Kiểm lâm 

- Lưu: VT, VP. 

            VP2-8b 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Vinh 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH DÁCH CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA THI TUYỂN CHỨC DANH 

TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
(Kèm theo Quyết định 85/QĐ-VQG ngày 23/11/2022 của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long) 

 

STT Họ và tên Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

(Nam

/nữ) 

Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Văn bằng, chứng chỉ Quy hoạch 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lý luận 

chính trị 

Quản lý 

nhà nước 

Ngoại 

ngữ 

Tin học 

1 Phạm Quốc Việt 28/6/1985 Nam 
Phó Trưởng phòng 

Khoa học và Hợp 

tác quốc tế 

Thạc sỹ 

ngành Nuôi 

trồng thủy 

sản 

Trung cấp 
Chuyên 

viên chính 
Anh B1 Ứng dụng 

Trưởng phòng và 

tương đương giai 

đoạn 2020-2025 

2 Nguyễn Hữu Mạnh 22/6/1983 Nam 

Phó Trưởng phòng 

Bảo tồn biển, đất 

ngập nước 

Đại học 

ngành Lâm 

nghiệp 

Cao cấp 
Chuyên 

viên chính 
Anh B Ứng dụng 

Trưởng phòng và 

tương đương giai 

đoạn 2020-2025 
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