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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, sát hoạch tiếp nhận viên chức  

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 6 tháng cuối năm 2020 

 
 

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận 

cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sưa đổi, bổ sung một số điều của 

của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; 

chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ 

quan, đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 109/BC-HĐKTSH ngày 17/5/2021 của Hội đồng 

kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức về việc báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp 

nhận viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 6 tháng 

cuối năm 2020; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang Thông báo kết quả 

kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 6 

tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau: 

(Có biểu tổng hợp kiểm tra, sát hạch kèm theo) 

Thông báo này được gửi đến người dự tuyển, niêm yết công khai tại trụ sở 

làm việc, trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang trong thời hạn 10 ngày làm việc kể 

từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 28/5/2021. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông giúp đỡ đăng tin Thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông  

- Lãnh đạo Sở;  

- Bà Đinh Thị Nhị; 

- Bà Bùi Thị Tuyết; 

- Lưu: VT-VP (Ngân). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thái Sơn 
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