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THÔNG BÁO 

Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 

 
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 06/7/2022 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng 

công chức, viên chức tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan, 

đơn vị khối Nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-SNN ngày 21/7/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021;  

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

tỉnh Tuyên Quang năm 2021 thông báo: 

1. Kết quả thi vòng 2 (thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành), kỳ thi tuyển 

viên chức năm 2021, như sau: (Có Danh sách kèm theo). 

2. Tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành 

(theo mẫu đơn gửi kèm) từ ngày 28/9/2022 đến hết ngày 12/10/2022 (trong giờ 

hành chính các ngày làm việc). Đơn phúc khảo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Tuyên Quang, số 108, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh 

Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

* Lưu ý: Phí phúc khảo bài thi là 150.000 đồng/01 bài thi. Không phúc 

khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau ngày 12/10/2022 (tính từ 

ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi theo đường 

bưu điện hoặc từ ngày ghi trên sổ công văn đến nếu đơn gửi trực tiếp tại Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); không phúc khảo đối với các đơn đề nghị 

phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex. 
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Thông báo này được niêm yết công khai tại Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC tỉnh; 

- Sở Nội vụ;  

- Sở Thông tin và Truyền thông (Đề nghị 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Ban Giám sát TDVC; 

- Thành viên HĐTD; 

- Văn phòng Sở (niêm yết); 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Thí sinh dự thi vòng  2; 

- Lưu: VT, HĐTDVC. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nguyễn Công Hàm 
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