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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 

 

Căn cứ Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;   

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, 

bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 

viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 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 423/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động- Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định 

số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết 

định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang 

năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019;  

Căn cứ Công văn 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 Quyết định số 91/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/4/2020 của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên 

chức năm 2019. 



2 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-HĐTDVC ngày 20/4/2020 của Hội đồng tuyển 

dụng Viên chức về tổ chức tuyển dụng Viên chức năm 2019; 

Căn cứ Báo cáo số 166/BC-HĐTDVC ngày 06/5/2020 của Hội đồng 

tuyển dụng Viên chức  năm 2019 về kết quả thi tuyển vòng 1.  

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 

kỳ thi tuyển viên chức năm 2019, như sau: 

1. Kết quả thi vòng 1: (Có phụ lục kèm theo) 

2. Thí sinh có nhu cầu chấm phúc khảo làm đơn gửi về Hội đồng tuyển dụng 

viên chức Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn 

phòng Sở) trong thời gian 15 ngày (từ ngày 06/5/2020 đến hết ngày 20/5/2020). 

Phí phúc khảo: 150.000 đồng/ bài thi, nộp tại Bộ phận Văn phòng Sở. 

(Có mẫu đơn phúc khảo kèm theo) 

Thông báo được niêm yết tại trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Tuyên Quang, địa chỉ phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang; website Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ: http://soldtbxh.tuyenquang.gov.vn) và gửi cho 

các thí sinh để nắm biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Website Sở Lao động 

 Thương binh và Xã hội; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hứa Minh Dịch 

 

 

 

http://soldtbxh.tuyenquang.gov.vn/
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Nội
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phòng

Người 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng      năm 2020 

 
 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM PHÚC KHẢO 
 

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019  

của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

 

Tên tôi là: …………………………………………………………………. 

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………… 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………. 

Vị trí dự thi: ……………………………………………………………….. 

Số báo danh: ……………………………………………………………… 

Sau khi biết kết quả thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội , tôi đề nghị Hội đồng thi xem xét, chấm 

phúc khảo cho tôi bài thi môn ………………………………..……………….. 

.................................................................................................................. 

Tôi xin đóng lệ phí chấm thi theo quy định. Xin trân trọng cảm ơn. 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
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