
UBND TINIH TUYEN QUANG 
SYAN HOA, THE THAO 

VA  DU LICH 

S: /SVHTTDL -  TCPC Tuyên Quang, ngày tháng 3 nám 2020 

V vic tip nhn viên chirc 

KInh gi:ri: Sâ Giáo diic và Dào tao  tinh Tuyên Quang 

Can cü Quy& djnh sé 03/2013/QD-UBND ngày 16/5/2013 cüa Uy ban 
nhân dan tinh ban hành Quy djnh ye diêu kin, tiêu chuân, thu tiic tiêp nhn can 
b, cong chirc, viên chüc; chuyên cong tác, bit phái dôi vâi viên chüc thuc 
quyên quãn 1 cüa các Co quan, don vj; 

Can cir Quy& djnh s 1375/QD-UBND ngày 28/11/2019 cüa Uy ban nhân 
dan tinh phê duyt kê hoach  tiêp than viên chüc näm 2019; 

Ngày 20/02/2020, Hi dng kim tra sat bach  tip nhn viên chüc ngành 
van hóa, the thao và du ljch näm 2019 dã tiên hành kiêm tra, sat hach  nàng lirc 
chuyên môn, nghip vii và trInh d hiêu biêt chung dôi vâi Ba Nông Thj Hông 
Tuyêt, sinh ngày 25/5/1980, nhân vién thu vin Tru&ng TFIPT Chuyên tinh 
Tuyên Quang, 

Kêt qua kim tra, sat hch ci the nhtr sau: 

+ K& qua sat hach  v phn kin thrc hiu bit chung: Dat  48,5/50 dim; 

+ K& qua sat bach  v ph.n chuyên mOn, nghip vv: Dat 45/5 0 dim; 

+ Tong s dim dat  dugc: 93,5/100 diem. 

Can cir két qua kiêm tra, sat hch bà Nông Thj Hng Tuy& da trüng 
tuyên vào vj trI Thu vin viên trung cap, lam vic tai  Thu vin tinh thuc S& 
Van boa, The thao và Du ljch. 

Can cu Khoãn 7 Diu 6 Quyt djnh s 03/2013/QD-UBNID ngày 
16/5/2013 cüa Uy ban nhân dan tinh, Sâ Van boa, The thao và Du ljch dê nghj 
Si Giáo diic và Dào tao  tinh Tuyên Quang hoàn thành thu tiic châm dirt hp 
dông lam vic dOi vi bà Nông Thj Hông Tuyêt, nhân viên thu vin, Tru&ng 
THPT Chuyên tinh Tuyên Quang dê Sâ Van boa, The thao và Du ljch thirc 
hin tiêp nhQtn viên chüc theo dung quy djnh./. 

No'inhn: GIAMIJOC 
- Nhu trn; 
- Giám d,c, PGD Sâ, 
- Liru: VT, TCPC. 

CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phuic 

A Th1 Mai 
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