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Dk Nóng, ngày 4 tháng 02 nàm 2020 

THÔNG BAO 
Kt qua xét tuyn viên chirc sly nghip (vông 2) 

Can cü Nghjdjnh 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cUa ChInh phü, sira 
dôi, bô sung mt so quy djnh ye tuyên dung cong chirc, viên chirc, nâng ngch 
cong chüc, thang hang viên chüc và thirc hin chê d hçip dông mt so loai cong 
vic trong Co quan hành chInh nba nuOc, dcm vj s1r nghip cong lap; Thông tii so 
03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cüa B Ni vi, süa dôi, bô sung mt so quy 
djnh ye tuyên diing cong chüc, viên chirc, nâng ngch ngtch cong chirc, thang 
hang chüc danh nghê nghip viên chirc và thirc hin chê d hçp dông mt so 
loai cong vic trong co quan hành chInh nba nizâc, dan vj sr nghip cong lap; 

Can cü COng van s 200 1/SNV-TCCCVC ngày 20/12/20 19 cüa S Ni 
vii tinh, ye vic thâm djnh Kê hoach xét tuyên viên chüc cüa S Van hóa, The 
thao vâ Du lich; 

Cn cir Báo cáo s 27/BC-HDXTVC ngày 20/02/2020 cUa Hi dng xét 
tuyên viên chirc sir nghip, ye vic báo cáo kêt qua xét tuyôn viên chuxc sir nghip 
(VOng 2); 

Sâ Van boa, Th thao và Du ljch thông báo k& qua xét tuyn viên chirc sr 
nghip dn don vj và thI sinh däng k) xét tuyên duçic biêt (Co danh sách kern 
theo)./. 

No'i nhçln: 
- Sâ Nôi vi (b/c); 
- Lãnh dao  Sâ; 
- Các thành viên FIDXTVC; 
- Các phOng, dan vi lien quan; 
- Các thI sinh dang k dir tuyên; 
- Trang Thông tin din ti'r Si; 
- Lru: VT, TCC- 
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UBND TINH DAK NONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
S VAN HOA, THE  THAO VA DU L!CH Dc 1p  — Tv do — Hanh phüc 

THÔNG BAO KET QUA XET TUYEN VIEN CHC SL NGHIP (VONG 2) 
(Kern theo Thông báo s -1 /TB-SVHTTDL ngày4 /02/2020 cza Sà Van hóa, Th thao và Du ljch) 
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Dng Quang Huy 01 03/8/1995 Kinh 
Dk RAp, 
DAk NOng 

Dai hc Th 
diie th thao 

Bong bàn 
HuAn 1uyn 
viên hang 

Trung tam 
HuAn 1uyn 
và Thi dâu 
TDTT tinh 

89 89 
Dir kin,  

trüng tuyên 

2 Van Quang Huy 02 18/11/1995 Kinh 
DAk Glong, 
DAk Nông 

Cir nhân HuAn 
Iuyn th thao 

HuAn 1uyn 
th thao 

HuAn luyen 
viên hang 68 68 

Dir kin,  
trOng tuyen 

3 Nguyn Thanh Lam 03 24/02/1988 Kinh 
Krông PAk, 

DAk LAk 
Cu nhân Vit 
Nam hçc 

Vit Nam 
hc 

Di san viên 
hang III 

Báo tang tinh 88,7 88,7 
Dr kin,  

trüng tuyên 

4 Lé Minh Tüng 04 10/10/1985 Kinh DAk RAp, 
DAk Nông 

Cr nhân Giáo 
due th chAt 

Giáo due th 
chAt 

HuAn luycn 
vien hang 

III 

Trung tam 
HuAn 1uyn 
và Thi dâu 
TDTT tinh 

71,3 71,3 
Du kin 

trg tuyn 


	Page 1
	Page 2

		2020-02-24T15:22:01+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-02-24T15:22:18+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<svhttdl@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




