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THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian triệu tập thí sinh 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 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; 

Căn cứ Văn bản số 879/UBND-NC ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức tuyển dụng viên chức, công chức năm 2019; 

Căn cứ Thông báo số 10/TB-SNN ngày 10/3/2020 của Sở nông nghiệp và 

PTNT về việc Thông báo danh sách thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển 

viên chức vòng 1 vào các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019, 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diến biến phức tạp, Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo thay đổi 

thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức vòng 1 vào các đơn vị trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT như sau: 

1. Thời gian và địa điểm 

2.1. Thời gian và địa điểm hướng dẫn làm bài thi 

- Thời gian 15 giờ, ngày 21/4/2020 

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

Lưu ý:  Thí sinh có mặt trước 30 phút để nộp lệ phí dự thi; Tài liệu tham khảo 

thi kiến thức chung, chuyên môn nghiệp vụ được đăng tải trên Trang thông tin điện 

tử của Sở Nông nghiệp và PTNT và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Thí sinh tự ôn 

tập môn Ngoại ngữ - Tiếng Anh. 

2.2. Thời gian địa điểm tổ chức thi vòng 1 (Thi trắc nghiệm trên máy vi tính 

môn kiến thức chung và Ngoại ngữ - Tiếng Anh) 

- Thời gian thi: 8 giờ 00 phút, ngày 29/4/2020 (Thứ 4) 

- Địa điểm: Thư viện tỉnh Tuyên Quang (Địa chỉ: Số 88, đường 17/8, phường 

Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) 



- Làm thủ tục dự thi: Từ 7 giờ 00 phút thí sinh có mặt tại địa điểm thi để xem 

thông tin về số báo danh, phòng thi, nội quy thi, thời gian, đối với từng môn thi. 

- Khai mạc kỳ thi: 7 giờ 30 phút. 

- Tổ chức các môn thi: 

+ Thi trắc nghiệm kiến thức chung (60 câu hỏi, 60 phút), thời gian từ 8 giờ 00 

phút, ngày 29/4/2020. 

+ Thi trắc nhiệm Ngoại ngữ - Tiếng Anh (30 câu hỏi, 30 phút), thời gian từ 10 

giờ 00 phút ngày 29/4/2020. 

Lưu ý: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng 

phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì thí sinh 

được dự thi tiếp vòng 2. 

2.3. Thời gian, địa điểm thi vòng 2 

- Thời gian thi: ngày 24/5/2020 (Thứ 7). Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo 

triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 theo quy định. 

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

3. Một số lưu ý đối với thí sinh dự thi: 

- Có mặt tại địa điểm thi đúng giờ. 

- Mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe) để 

đối chiếu khi vào phòng thi. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trân trọng thông báo đến thí sinh đăng ký dự tuyển biết và thực hiện. Thông báo 

này được niêm yết tại trụ sở của Sở Nông nghiệp và PTNT; đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử Sở và Cổng thông tin điện tử của tỉnh và thay thế Thông báo số 

02/TB-HĐTDVC ngày 01/4/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 

của Sở Nông nghiệp và  PTNT./. 

 

  Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 

- Đoàn GS tuyển dụng viên chức tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên HĐ; 

- Cổng thông tin điện từ tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu TCCB -VT. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nguyễn Công Hàm 

 

 
 



 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-04-14T09:51:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Công Hàm<ncham.nnptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-04-14T10:01:16+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-04-14T10:01:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




