
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

 
Số:       /TB-SKH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Tuyên Quang, ngày 28 tháng 5 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức 

 vào làm công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 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 2110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020; 

Căn cứ Báo cáo số 05/BC-HĐKTSH ngày 27/5/2021 của Hội đồng kiểm tra, 

sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 

về Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Kế hoạch 

và Đầu tư năm 2020; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công 

chức vào làm công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020, như sau: 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1980. 

- Dân tộc: Kinh. 

- Chức danh, đơn vị công tác: Chuyên viên, Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Quê quán: Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh. 

- Hộ khẩu thýờng trú: Tổ 4, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Trình độ chuyên môn: Ðại học, chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Hệ đào 

tạo: Tại chức. 

- Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển: Chuyên viên quản lý doanh nghiệp và 

kinh tế tập thể. 

- 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 85/100 điểm; 
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+ Kết quả sát hạch về phần chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt 82/100 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 Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Tuyên Quang và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Tuyên Quang./. 
 
 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 
- Sở Thông tin và Truyền thông (để 

đăng tải Website tỉnh); 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đoàn Giám sát TNCC tỉnh; 

- Thành viên HĐKTSH Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Trang thông tin ĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư (đăng tải); 
- UBND huyện Na Hang; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang; 
- Niêm yết tại trụ sở Sở KH&ĐT; 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh; 

 - Lưu: VT, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vân Đình Thảo 
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