
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

TỈNH TUYÊN QUANG 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 04 /TB-HĐTDVC Tuyên Quang, ngày 04 tháng 5 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển vòng 1 (Thi trắc nghiệm) kỳ thi tuyển viên chức 

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 Quyết định số 69/QĐ-SNN ngày 02/3/2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc thành lâp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐTD ngày 05/4/2020 của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT về tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp 

và PTNT năm 2019, 

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

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 (thi trắc nghiệm), kỳ thi tuyển chức vào các đơn 

vị trực thuộc Sở năm 2019, như sau: 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

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

trọng thông báo đến thí sinh 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./. 

 

  Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 

- Đoàn GS tuyển dụng viên chức tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các thành viên HĐ; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Thí sinh tham gia thi tuyển; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu TCCB -VT. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nguyễn Công Hàm 
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