
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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THÔNG BÁO 

Triệu tập thí sinh 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 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 2 vào các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019, 

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

thông báo triệu tập thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển viên chức 

năm 2019 vào các đơn vị trực thuộc Sở như sau: 

1. Đối tượng tham gia thi tuyển 

Triệu tập 11 thí sinh có đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2019 vào các 

đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian và địa điểm 

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

- Thời gian 15 giờ, ngày 16/4/2020 

- 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) 



- Thời gian thi: 8 giờ 00 phút, ngày 19/4/2020 (Chủ nhật) 

- Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào. 

- 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 19/4/2020. 

+ Thi trắc nhiệm Ngoại ngữ (30 câu hỏi, 30 phút), thời gian từ 13 giờ 30 phút 

ngày 19/4/2020. 

Lưu ý: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đùng 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 09/5/2020 (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 PTNT. 

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./. 
 

 

  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 

 



Nam Nữ Trình độ, tên cơ sở đào tạo
Ngành, chuyên ngành đào 

tạo

Hình thức 

đào tạo

Tốt nghiệp 

loại

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT

Kỹ sư hạng III (Yêu cầu trình độ Đại học trở lên, các chuyên ngành: Hóa phân tích, khoa học môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường)

Đại học Công nghiệp Việt Trì Hóa phân tích Chính quy Xuất sắc

Công ty công nghệ tin học nhà 

trường

Tin học Văn phòng (Trình 

độ B)
Bồi dưỡng Khá

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 

Trường ĐH Tân Trào
Ứng dụng CNTT cơ bản Bồi dưỡng

Đại học sư phạm Hà Nội
Tiếng anh (A2 tương 

đương bậc 2)
Bồi dưỡng

IIG Việt Nam
Tiếng anh tương đương 

Bậc 1
Bồi dưỡng

Tổ chức Nhật Bản và dịch vụ trao 

đổi Giáo dục Nhật Bản phối hợp 

quản lý

Tiếng Nhật cấp độ 3 Bồi dưỡng

Đại học Nông lâm Thái Nguyên Khoa học môi trường Chính quy Khá

Trung tâm Tin học ngoại ngữ quốc 

tế Apolo

Chứng chỉ tin học văn 

phòng trình độ B
Bồi dưỡng Khá

Trung tâm Tin học ngoại ngữ quốc 

tế Apolo

Chứng chỉ tiếng anh trình 

độ B
Bồi dưỡng Khá

Kỹ sư hạng III (Yêu cầu trình độ Đại học trở lên, các chuyên ngành: Kỹ thuật công trình, Kỹ thuật xây dựng, cấp thoát nước)

Đại học Thủy lợi
Kỹ thuật công trình xây 

dựng
Chính quy Trung bình

Đại học sư phạm Hà Nội
Tiếng anh bậc 3 (cấp độ 

B1)
Bồi dưỡng

Trung tâm tiếng anh khoa học 

Jupiter

Tin học văn phòng trình 

độ B
Bồi dưỡng Khá

3 1 Trịnh Anh Phúc 24/6/1991 Kinh

Tổ 4, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang

2 2 Nguyễn Thị Thùy 03/7/1991 Kinh

Tổ dân phố 8, thị trấn Na 

Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Ghi 

chú

I

1 1 Đỗ Thu Hiền 30/8/1985 Kinh

Phường Tân Quang, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

DANH SÁCH

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 VÀO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày       /4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khậu thường 

trú

Chuyên môn
Thuộc đối 

tượng ưu tiên 

(theo 

24/2020/NĐ-

CP, ...)
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Nam Nữ Trình độ, tên cơ sở đào tạo
Ngành, chuyên ngành đào 

tạo

Hình thức 

đào tạo

Tốt nghiệp 

loại

Ghi 

chú
STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khậu thường 

trú

Chuyên môn
Thuộc đối 

tượng ưu tiên 

(theo 

24/2020/NĐ-

CP, ...)

Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và PTNT

Đại học Hùng Vương Trồng trọt Chính quy Khá

Đại học Hùng Vương
Chứng chỉ tiếng anh trình 

độ B
Bồi dưỡng Khá

Đại học Hùng Vương
Chứng chỉ tin học trình độ 

B
Bồi dưỡng Khá

Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang, Sở Nông nghiệp và PTNT

Kỹ sư hạng III

Đại học Nông lâm Thái Nguyên - 

Đại học Thái Nguyên
Khoa học Môi trường Chính quy Giỏi

Đại học Nông lâm Thái Nguyên - 

Đại học Thái Nguyên

Chứng chỉ tin học ứng 

dụng trình độ B
Bồi dưỡng Khá

Đại học Nông lâm Thái Nguyên - 

Đại học Thái Nguyên

Chứng chỉ tiếng anh trình 

độ B
Bồi dưỡng Khá

Đại học Lâm nghiệp Lâm học
Vừa làm 

vừa học

Trung bình 

khá

Trung tâm tin học, ngoại ngữ Incom
Chứng chỉ tin học trình độ 

B
Bồi dưỡng Khá

Trung tâm tin học, ngoại ngữ Incom
Chứng chỉ tiếng anh trình 

độ B
Bồi dưỡng Khá

Đại học Lâm nghiệp Quản lý tài nguyên rừng Chính quy Khá

Đại học Lâm nghiệp
Chứng chỉ ứng dụng 

CNTT cơ bản
Bồi dưỡng

Trung tâm ngoại ngữ tin học HDIU
Chứng chỉ tiếng anh trình 

độ B
Bồi dưỡng Khá

Thủ quỹ cơ quan

Người dân 

tộc thiểu số

7 3 Nguyễn Thảo My 24/10/1995 Tày
Xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Người dân 

tộc thiểu số

Tổ dân phố 10, Thị trấn Na 

Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Người dân 

tộc thiểu số

6 2 Bế Thế Lâm 19/10/1984 Tày

Tổ 10, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang

Tày
Xã Thượng Lâm, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

Người dân 

tộc thiểu số

III

5 1 Chẩu Thị Ly 17/3/1992 Tày

II

4 1 Nguyễn Thị Gái 08/4/1991
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Nam Nữ Trình độ, tên cơ sở đào tạo
Ngành, chuyên ngành đào 

tạo

Hình thức 

đào tạo

Tốt nghiệp 

loại

Ghi 

chú
STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khậu thường 

trú

Chuyên môn
Thuộc đối 

tượng ưu tiên 

(theo 

24/2020/NĐ-

CP, ...)

Trường Đại học công nghiệp Hà Nội Kế toán
Vừa làm 

vừa học
Khá

Trường cao đẳng công nghệ Bắc Hà Bằng trung cấp kế toán Chính quy Khá

Công ty công nghệ tin học nhà 

trường

Chứng chỉ tin học văn 

phòng trình độ B
Bồi dưỡng Giỏi

Trường cao đẳng công nghệ Bắc Hà
Chứng chỉ tiếng anh trình 

độ B
Bồi dưỡng Khá

Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình, Sở Nông nghiệp và PTNT

Kỹ sư hạng III

Đại học khoa học - Đại học Thái 

Nguyên
Khoa học môi trường Chính quy Trung bình

Trung tâm Ngoại ngữ tin học Đại 

học khoa học Đại học Thái Nguyên

Tiếng anh A2 tương 

đương Bậc 2
Bồi dưỡng Trung bình

Trung tâm Ngoại ngữ tin học Đại 

học khoa học Đại học Thái Nguyên

Ứng dụng CNTT cơ bản 

(IC3)
Bồi dưỡng Trung bình

Đại học Nông lâm - Đại học Thái 

Nguyên
Lâm nghiệp

Vừa làm 

vừa học

Trung bình 

khá

Trung tâm tin học ngoại ngữ Quốc tế
Chứng chỉ tiếng anh trình 

độ B
Bồi dưỡng Khá

Trung tâm tin học ngoại ngữ Quốc tế
Chứng chỉ tin học văn 

phòng trình độ B
Bồi dưỡng Khá

Trường đại học Nội vụ Quản trị Văn phòng
Vừa học 

vừa làm
Khá

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 

Trường ĐH Tân Trào

Chứng chỉ tiếng anh trình 

độ B
Bồi dưỡng Khá

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 

Trường ĐH Tân Trào

Chứng chỉ ứng dụng 

CNTT cơ bản
Bồi dưỡng

Trung cấp Công

 nghệ Đông Đô

Chứng chỉ sơ cấp 

VTLT
Bồi dưỡng Giỏi

Thôn Bản Chợ, xã Thượng 

Lâm, huyện Lâm Bình

Người dân 

tộc thiểu số

Xã Lăng Can, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

Người dân 

tộc thiểu số

Văn thư

11 1 Quan Thị Hạnh 14/7/1987 Tày

Tày

Tổ dân phố 7, thị trấn Na 

Hang, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Người dân 

tộc thiểu số

10 2 Ma Thế Độ 03/6/1989 Tày

IV

9 1 Nông Trung Kiên 16/10/1989

8 4 Nguyễn Thị Nơi 11/10/1989 Tày

Thôn Nặm đíp, xã Lăng Can, 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Người dân 

tộc thiểu số
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