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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức  

vào làm công chức Thanh tra tỉnh  
 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND 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 415/QĐ-UBND ngày 16/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022. 

 Căn cứ kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức 

Thanh tra tỉnh ngày 17 tháng 6 năm 2022. 

Thanh tra tỉnh thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào 

làm công chức Thanh tra tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Bà Trần Thị Minh Trang;   Sinh ngày: 15/11/1987;      Dân tộc: Kinh. 

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng 

Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Tuyên Quang; 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh;   

- Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển: Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, 

Thanh tra tỉnh; 

- Kết quả kiểm tra, sát hạch: 

+ Kết quả hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ: Đầy đủ, đúng quy định. 

+ Kết quả kiểm tra, sát hạch về phần kiến thức hiểu biết chung: Đạt 89/100 điểm. 

+ Kết quả kiểm tra, sát hạch về phần chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt 78,5/100 điểm. 

2. Bà Ma Thị Họa;     Sinh ngày: 05/02/1989;      Dân tộc: Tày. 

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang; 

- Trình độ chuyên môn: Đại học; Chuyên ngành: Luật;   

- Vị trí đăng ký dự tuyển: Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh; 

- Kết quả kiểm tra, sát hạch: 

+ Kết quả hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ: Đầy đủ, đúng quy định. 
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+ Kết quả kiểm tra, sát hạch về phần kiến thức hiểu biết chung: Đạt 80,5/100 điểm. 

+ Kết quả kiểm tra, sát hạch về phần chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt 76/100 điểm. 

Thanh tra tỉnh trân trọng thông báo./. 
 

 Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và TT (đăng cổng TTĐT); 

- Sở Nội vụ; 

- Website Thanh tra tỉnh: 

- Bà Trần Thị Minh Trang; 

- Bà Ma Thị Họa; 

- Lưu: VT, VP. 

 CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Khánh Thị Xuyến 
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