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THÔNG BÁO 
Danh sách người có đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2019 

vào các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức;  

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh 

Tuyên Quang năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 20/02/2020 của Ban Chỉ đạo tuyển 

dụng Viên chức năm 2019 về tổ chức tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang 

năm 2019; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 01/BC-HĐTDVC ngày 10/3/2020 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019, 

Sở Nông nghiệp và PTNT Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi 

tuyển viên chức năm 2019 vào các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

là 11 người (Có danh sách trích ngang kèm theo). 

Thông báo này được đăng trên Công thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, 

Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT và niêm yết tại trụ sở làm 

việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 

 

Nơi nhận:  
- BCĐ tuyển dụng viên chức tỉnh; 

- Đoàn Giám sát TDVC tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; (Đề nghị đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh); 

- Lãnh đạo Sở; 

- HĐTDVC Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Nguyễn Văn Việt 
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