
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

TỈNH TUYÊN QUANG 
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 04 /HĐKTSH Tuyên Quang, ngày 22 tháng 5 năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức 

6 tháng cuối năm 2020 (Đợt II) 

 
 

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận công 

chức 6 tháng cuối năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-SNN ngày 17/5/2021 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức 6 tháng 

cuối năm 2020 (Đợt II); 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức Sở thông báo đến thí 

sinh có đủ điều kiện dự tuyển vào làm công chức tại các đơn vị trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch số 02/KH-HĐKTSH ngày 20/5/2021 của Hội đồng kiểm tra 

sát hạch tiếp nhận công chức Sở; 

2. Danh mục tài liệu ông tập kiểm tra sát hạch cho thí sinh ôn tập (có danh 

mục tài liệu kèm theo). 

3. Về thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra sát hạch: 

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 31/5/2021. 

- Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức Sở Nông nghiệp và 

PTNT thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển biết và thực hiện./. 
 

 

 Nơi nhận:  
- Đoàn GS tiếp nhận công chức; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên HĐKTSH; 

- Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu TCCB -VT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nguyễn Công Hàm 
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