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THÔNG BÁO   

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 tại  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2020 

              

Ngày 05/05/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 tại Sở Kế hoạch 

và Đầu tư đã tiến hành phỏng vấn xét tuyển ứng viên đăng ký có đủ điều kiện tham 

gia xét tuyển cho đợt tuyển viên chức năm 2020. 

Căn cứ vào kết quả phỏng vấn xét tuyển, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông 

báo: 

Kết quả xét tuyển đối với các ứng viên tham gia dự tuyển viên chức năm 

2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Có bảng tổng hợp kết quả đính kèm) 

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư được đăng 

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

http://skhdt.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. 

Thời gian thông báo: từ ngày 06/5/2020 đến hết 15/5/2020. Thí sinh có yêu 

cầu phúc khảo có thể gửi đơn đến hết ngày 20/5/2020. 

Thí sinh trúng tuyển sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng 

dẫn thủ tục cụ thể sau 10 ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐÓC 

 

 

 

 

 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c); 

- Các phòng, ban, TT; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VT, VP, PTC. 

 Phan Văn Thế 
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