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Tuyên Quang, ngày 24 tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 1 chức danh Trưởng phòng Quản 

lý xây dựng công trình và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi 

 
 

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản 

lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2022; 

Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc điều chỉnh vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý thực hiện thi tuyển; 

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-SNN ngày 25/10/2022 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý xây dựng công 

trình và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi. 

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-SNN ngày 14/11/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng 

Quản lý xây dựng công trình và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi 

(viết tắt là Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý); 

Căn cứ Kết luận cuộc họp của Ban đề thi kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám 

đốc Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang. 

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT 

thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 1 chức danh Trưởng phòng 

Quản lý xây dựng công trình và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi, 

như sau: 

(Có Danh mục tài liệu ôn tập kèm theo) 

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Sở Nông nghiệp và PTNT 

trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Đoàn Giám sát của tỉnh (Sở Nội vụ); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thành viên HĐTT Sở; 

- Ban Đề thi tuyển CDLĐQL; 

- Văn phòng Sở (đăng tải); 

- Thí sinh dự thi; 

- Lưu: HĐTT. 
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