UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16 /TB-STP

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Danh sách người được tiếp nhận
vào làm công chức Sở Tư pháp năm 2020
Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 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 thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị;
Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6
tháng cuối năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận
viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh;
Sở Tư pháp thông báo danh sách người được tiếp nhận vào làm công chức Sở
Tư pháp năm 2020, như sau:
- Họ và tên: Lê Huy Tùng, sinh ngày 18 tháng 11 năm 1988;
- Chức danh, đơn vị công tác: Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân, ngành Luật; Cử nhân, ngành Kế toán;
- Vị trí việc dự tuyển: Chuyên viên thanh tra, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.
- Tổng điểm kiểm tra, sát hạch đạt được: 151,50 điểm.
Sở Tư pháp thông báo và đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chấm dứt
hợp đồng làm việc đối với ông Lê Huy Tùng để chuyển công tác đến Sở Tư pháp./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
(Báo cáo)
- Đảng ủy STP;
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Thanh tra Sở;
- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản;
- Trang thông tin điện tử STP (đăng tải);
- Ông Lê Huy Tùng;
- Lưu: VT, VP.Gi (14b).
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