
sO VAN HOA, THE THAO CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VA DU LICH Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

HO! BONG TUYEN DUNG 
VIEN CH1i'C NAM 2019 

S: 46 /CV-HDTDVC Tuyên Quang, ngày tháng 03 nám 2020 
V/v miii tham gia giám sat thm djnh 
Phiêu dir tuyên viên chirc nãm 2019 

KInh gi1i: Doàn Giám sat tuyn diing viên chirc tinh näm 2019 

Thirc hin Quyt djnh s 1374/QD-UBND ngày 28/11/2019 cüa Uy ban nhân 
dan tfrih v phê duyt k hoch tuyn ding viên chüc tinh Tuyên Quang näm 2019; 
K hoach s 01/KH-BCD ngày 20/02/2020 cüa Ban Chi dao  tuyn dung viên 
chüc näm 2019 v T chüc tuyn diing viên chüc tinh Tuyên Quang näm 2019, 

Hi dng tuyn ding viên churc S& Van boa, Th thao và Du ljch näm 
2019 t chüc kim tra Phiu dang k dir tuyn viên chüc: 

- Thai gian: 08 giê 00 phiit ngày 12 tháng 3 näm 2020. 

- Dja dim: HOi  tru&ng tang 2, trii sâ lam vic cüa Sâ Van hóa, Th thao va 
Du lich. 

D thirc hin quy trInh tuyn ding dam bão dung quy djnh, Hi dng 
tuyn diing viên chüc Si Van hóa, Th thao và Du ljch näm 2019 trân tr9ng dê 
nghj Doàn Giám sat tuyn diing viên chüc näm 2019 cüa tinh cir thành viên tham 
gia th.m djnh Phiu däng k d1r tuyn viên chüc cüa Si theo th?i gian, dja dim 
nêu trên./. 

Noinhân: 
- Nhi.r kInh gfri (dê nghj); 
- SiNi vt; 
- Liru VT, TCPC. 

CHU TECH HQI BONG 

 

PHO GIAM BOC sO VAN HOA, 
THE THAO VA DU L!CH 

Nguyn Van Hôa 
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