
UBND TỈNH KON TUM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SKHĐT Kon  Tum, ngày         tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển  

viên chức năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum  
 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 

29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển 

dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và 

thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển, đối chiếu với điều kiện 

tiêu chuẩn dự tuyển tại Kế hoạch số 398/KH-SKHĐT, ngày 03/3/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự 

phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020(có danh sách gửi kèm thông báo này); 

Đề nghị Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư  

thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn; đồng thời đăng công khai trên trang 

thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: 

http://skhdt.kontum.gov.vn; niêm yết công khai tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư 

số 12 Nguyễn Viết Xuân, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum./. 

* Mọi thắc mắc xin liên hệ Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Sở Kế 

Hoạch và Đầu tư; Số 12 Nguyễn Viết Xuân, TP Kon Tum; ĐT: 0603864277. 

  
Nơi nhận: 
- Hội đồng xét tuyển; 

- Bộ phận Giám sát xét tuyển; 

- Lưu: HĐXT, PTC. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thế 
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