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THÔNG BÁO 

Kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 
 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 
 

 

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 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 22/9/2021 của Ban Chỉ đạo tuyển 

dụng công chức, viên chức về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức của tỉnh 

năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-SNN ngày 08/10/2021 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang thành lập Hội đồng 

tuyển dụng viên chức năm 2020. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thông báo kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 

vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, như sau: (Có Danh sách chi tiết kèm theo). 

Thông báo này được niêm yết công khai tại Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang theo quy định./.  

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC tỉnh; 
- Sở Nội vụ;  
- Sở Thông tin và Truyền thông (Đề nghị 
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thành viên HĐTD; 
- Văn phòng Sở (niêm yết); 
- Trang TTĐT của Sở; 
- Thí sinh dự thi vòng 1; 
- Lưu: VT, HĐTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nguyễn Công Hàm 
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