UBND TINH TUYEN QUANG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
S(I VAN HOA, TH THAO
Dc Ip - Tij do - Hmnh phüc
VA DU LICH
Tuyên Quang, ngày 24 tháng 02 näm 2020
S: 43/TB-SVHTTDL
THÔNG BAO
Kt qua kim tra, sat hich tip nhn viên chfrc
vào lam viên chfrc S& Van hóa, The thao và Du 1!ch nám 2019
Can cü Quy& djnh s 03/2013/QD-UBND ngày 16/5/2013 cüa Uy ban
nhân dan tinh Tuyên Quang ban hành Quy djnh v diu kin, tiêu chun, thñ
tiic tip nh.n can b, cong chüc, viên chüc; chuyn cOng tác, bit phái d& vth
viên chirc thuc thm quyn quán 1 cUa cáo cci quan, don vj; Quyt djnh s
1375/QD-UBND ngày 28/11/2019 cUa Uy ban nhân dan tinh phê duyt k
hoach tip nhn viên chi'rc näm 2019;
Can cü kát qua kim tra, sat hach tip nhn viên chirc vào lam viên chüc
näm 2019 thuc Si Van boa, Th thao và Du ljch ngày 20/02/2020,
Si Van hóa, Th thao và Du ljch thông báo k& qua kim tra, sat h,ch
tip then viên chirc vào lam viên chüc Thu vin tinh thuc S& Van boa, Th
thao và Du ljch vi nàm 2019, cci th nhu sau:
- H9 và ten: Nông Thj Hng Tuyt, sinh ngày 25/5/1980.
- Chirc danh, don vj cOng tác: Nhân viên thu vin, Tru?mg THPT
Chuyên tinh Tuyên Quang.
- TrInh d chuyên môn: Trung c.p, ngành Thu vin - Thit bj tnr&ng h9c.
- Vj trI vic lam däng k dir tuyn: Nghip vii thu vin, Thu vin viên
hang IV, lam vic tai Thu vin tinh thuc S Van hóa, Th thao và Du ljch tinh
Tuyên Quang.
- Kt qua kim tra, sat hch:
+ Kt qua kim tra h so, van bang chüng chi: Dy dü, dung quy djnh;
+ K& qua sat h.ch v phn kin thirc hiu bit chung: Dit 48,5/50 dirn;
+ Kêt qua sat bach ye phn chuyên môn, nghip vii: Dat 45/5 0 diem;
+ Tong so dirn dt duc: 93,5/100 dim.

- Dir kin tiling tuyn.
S& Vn hóa, Th thao và Du ljch trân tr9ng thông báo./.
NiyinI,in:1'L

GIAM DOC

- S& Thông tin và Truyên thông (dàng tãi);
- Website S VHTFDL;
- Giám dôc, các POD S& (B/c);
- Thu vin tinh (d biet);
- Ba Nông Thi Hông Tuyêt;
- Luu: VT, TCPC.
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