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THÔNG BÁO 

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2020 

 
 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên 

chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý 

doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên 

Quang; Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2020; 

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc công nhận kết quả trúng 

tuyển kỳ thi công chức năm 2020 cụ thể như sau: 

1. Thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2020 

Sở Nội vụ thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 

2020 đối với 02 thí sinh theo danh sách được phê duyệt vào các vị trí việc làm 

đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 

18/01/2022, như sau: 

1.1. Vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý hội và tổ chức phi chính phủ, 

Sở Nội vụ: 01 người trúng tuyển. 

1.2. Vị trí việc làm: Chuyên viên thanh tra, Sở Nội vụ: 01 người trúng tuyển. 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Về hoàn thiện hồ sơ người trúng tuyển 

a) Các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện, nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển về Sở 

Nội vụ và xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, bảng kết quả học tập, 

giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ chứng minh thông 

tin trong phiếu đăng ký dự tuyển công chức, thành phần hồ sơ gồm: 

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn 

trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng. 

- Bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước (có chứng thực). 

- Bản sao giấy khai sinh (có chứng thực). 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị 

trí dự tuyển (có chứng thực). 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 

30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng. 
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- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức 

(nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

- Lý lịch tư pháp;     

- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội bắt buộc; hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc, Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp, quyết 

định nâng bậc lương gần nhất (nếu có). 

b) Thời gian nộp hồ sơ: 

- Thí sinh trúng tuyển nộp 01 bộ hồ sơ về Sở Nội vụ (qua Văn phòng Sở 

Nội vụ) trong giờ hành chính chậm nhất đến ngày 20/02/2022.  

Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng nộp về Sở Nội vụ, Sở 

Nội vụ ban hành quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển theo quy định. 

c) Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang (Số 01, 

đường Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang). Người nhận: Lê Quốc Huân, Chánh văn phòng Sở Nội vụ, số 

điện thoại liên hệ: 02073.817.500; DĐ: 0987.105.312. 

3. Thông báo này gửi tới thi sinh, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở 

Nội vụ và niêm yết tại trụ sở cơ quan Sở Nội vụ. 

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo cho các thí sinh trúng tuyển kỳ 

thi công chức năm 2020, đến Sở Nội vụ để hoàn thiện hồ sơ theo quy định./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);                                                                                                                         

- Giám đốc, các PGĐ Sở;    

- Văn phòng Sở; 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC                               
 

 
 

 

 
Vũ Quang Thắng 



DANH SÁCH THÍ SINH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ NĂM 2020 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SNV ngày 20 /01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang) 

Số 

TT 
Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Chỗ ở hiện nay 

Chuyên môn 

Vị trí việc 

làm đăng ký 

dự tuyển 

Điểm 

ưu tiên 

Điểm 

thi 

vòng 2 

Tổng 

điểm 

Kết 

quả 
Nam Nữ 

Tên 

trường, 

cơ sở 

đào tạo 

cấp bằng 

Trìn

h độ 

Ngành 

đào tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

1 Lê Thị Ngọc Anh   21/02/1998 Kinh 

Số ngà 143, Tổ 

5, phường Ỷ 

La, thành phố 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Trường 

Đại học 

Luật 

 Hà Nội 

Đại 

học 
Luật Luật 

Chuyên 

viên Thanh 

tra,  

Sở Nội vụ 

 
80,5 80,5 

Trúng 

tuyển 

2 Nguyễn Phương Ly   21/02/1998 Kinh 

Số nhà 34, Tổ 

1, phường 

Phan Thiết, 

thành phố 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Học 

viện 

Hành 

chính 

quốc gia 

Đại 

học 

Quản 

lý nhà 

nước 

Quản lý 

nhà 

nước 

Chuyên 

viên quản 

lý hội và 

Tổ chức 

phi chính 

phủ 

 
65,0 65,0 

Trúng 

tuyển 

      
    

  
                  

  Tổng danh sách: 02 người.                       
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