
 

THÔNG BÁO 
Kết quả xét tuyển viên chức tại các đơn vị trực 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; 

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại các đơn vị trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 như sau: 

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

nghiệp và PTNT năm 2020 (theo Phụ lục 1 gửi kèm).   

2. Danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức  tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 (theo Phụ lục 2 gửi kèm).   

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

PTNT, 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 viên chức tại các đơn vị sự 

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

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- 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 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:             /TB–SNN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bình Thuận, ngày       tháng        năm 2020 
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