
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 586 /TB-SCT Tuyên Quang, ngày  04  tháng 8 năm 2020 
 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức 

vào làm công chức Sở Công Thương 
 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 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 

quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; 

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Sở Công Thương; Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương; 

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số  100/QĐ-SCT ngày 30/7/2020 của Sở Công Thương về 

việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức 

Sở Công Thương; 

Căn cứ Báo cáo số 138/BC-HĐKTSH ngày 03/8/2020 của Hội đồng kiểm 

tra, sát hạch tiếp nhận công chức về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công 

chức vào làm công chức Sở Công Thương; 

Sở Công Thương thông báo kết quả sát hạch như sau: 

- Họ và tên thí sinh dự sát hạch: Trần Thị Thu Thủy. 

- Ngày tháng năm sinh: 05/8/1993. 

- Địa chỉ: Tổ 16, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Cán sự Văn thư, Hạt kiểm lâm rừng 

đặc dụng Cham Chu, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Vị trí dự tuyển: Cán sự Văn thư.  

Kết quả cụ thể như sau: 

- Điểm sát hạch hiểu biết chung: 83 điểm. 
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- Điểm sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ: 67,5 điểm. 

- Điểm trung bình kết quả sát hạch: 75,25 điểm. 

Các nội dung khiếu nại, đề nghị phản ánh trực tiếp về Hội đồng kiểm tra, 

sát hạch tiếp nhận công chức Sở Công Thương (qua Bộ phận Văn phòng - Đồng 

chí Phạm Thu Trang, Chánh Văn phòng, ĐT: 0915695666) trong thời gian 10 

ngày làm việc (từ ngày 05/8/2020 đến hết ngày 18/8/2020). 

Trân trọng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải nội dung thông 

báo lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang. 

Thông báo được niêm yết tại trụ sở Sở Công Thương, website Sở Công 

Thương (địa chỉ: socongthuong.tuyenquang.gov.vn) và gửi cho thí sinh dự tuyển 

để nắm biết, thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đoàn Giám sát tiếp nhận CC của tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Website Sở Công Thương; 

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan; 

- Thí sinh dự tuyển; 

- Lưu: VT, VP. Tr4 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đức Tiến 
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