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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức
vào làm công chức Sở Tư pháp năm 2019
Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Ủy
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;
Căn cứ Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức năm
2019; Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang Điều chỉnh nguồn tiếp nhận công chức năm 2019;
Căn cứ Văn bản số 1330/UBND-NC ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về thực hiện quy trình, thủ tục tiếp nhận công chức;
Căn cứ Báo cáo số 08/BC-HĐKTSH ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng
kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Tư pháp năm 2019 Kết
quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Tư pháp năm 2019;
Sở Tư pháp thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm
công chức Sở Tư pháp năm 2019, như sau:
- Họ và tên: Hán Thị Thu Hà, sinh ngày 02/12/1981;
- Chức danh, đơn vị công tác: Văn thư, lưu trữ - Văn phòng Huyện ủy Hoàng
Su Phì, tỉnh Hà Giang;
- Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ 6, thị trấn Vinh Quang, huyện
Hoàng Su phì, tỉnh Hà Giang;
- Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Lưu trữ học;
- Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển: Nhân viên Văn thư, Văn phòng Sở Tư
pháp tỉnh Tuyên Quang;
- Kết quả kiểm tra, sát hạch:
+ Kết quả kiểm tra hồ sơ, văn bằng chứng chỉ: Đầy đủ, đúng quy định;
+ Kết quả sát hạch về phần kiến thức hiểu biết chung: Đạt 46,75/50 điểm;
+ Kết quả sát hạch về phần chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt 48,5/50 điểm;

+ Tổng số điểm đạt được: 95,25/100 điểm.
- Dự kiến trúng tuyển.
Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
(địa chỉ: https://tuyenquang.gov.vn/), Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh
Tuyên Quang (địa chỉ: http://tuphaptuyenquang.gov.vn/) và niêm yết tại trụ sở làm
việc của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang./.
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