
 

THÔNG BÁO 
Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức  

tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 

 

 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-SNN ngày 04/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-SNN ngày 18/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-SNN ngày 09/12/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 như sau: 

1. Kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT năm 2020.  (Kèm theo Quyết định số 734/QĐ-SNN ngày 09/12/2020 

của Sở Nông nghiệp và PTNT). 

2. Trong thời hạn từ ngày nhận được thông báo này đến hết ngày 18/12/2020, thí 

sinh trúng tuyển theo danh sách nêu trên phải đến Sở Nông nghiệp và PTNT để xuất 

trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, giấy xác nhận thời gian công 

tác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu 

thí sinh có đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT 

có thí sinh trúng tuyển sẽ tiến hành ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển sau 

khi Giám đốc Nông nghiệp và PTNT ban hành quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp viên chức. 

3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy 

định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện 
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người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Trường hợp có hành vi 

gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử 

dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo 

công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ 

quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

PTNT và được niêm yết công khai tại Trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời, 

được thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 được biết./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Chi cục Trồng trọt và BVTV; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới; 

- Trung tâm Giống nông nghiệp; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau; 

- Ban QLK BTTN: Núi Ông; Tà Kóu; 

- Ban QLRPH: Tuy Phong; La Ngà; Lê Hồng Phong; 

Hảm Thuận Đa Mi. 

- Các thí sinh tham gia kỳ xét tuyển; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP  – Q (2b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Kiều 
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