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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng  02  năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Thí sinh trúng tuyển xét tuyển viên chức  

sự nghiệp khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 

 

 
Căn cứ Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về sử dụng, tuyển dụng và quản lý viên chức; Quyết định số      

37/QĐ - SKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp khoa học 

công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo ông Dương Văn Việt, địa chỉ Nhà 

số 05, Tổ 10, Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã trúng 

tuyển xét tuyển viên chức sự nghiệp khoa học công nghệ của Sở Khoa học và 

Công nghệ năm 2022. 

Đề nghị ông Dương Văn Việt mang các loại văn bằng, chứng chỉ đến nộp 

và đối chiếu hồ sơ theo quy định, gồm: 

1) Bằng tốt nghiệp Đại học; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (01 bộ bản sao 

công chứng và bản gốc để đối chiếu). 

2) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản gốc). 

- Thời gian: từ ngày 01/3/2023 đến ngày 31/3/2023 (trong giờ hành 

chính). 

- Địa điểm: Bộ phận Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở Khoa học và Công 

nghệ. Địa chỉ: Số 3, Đường Trường Chinh, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho thí sinh biết, thực hiện ./. 
 

Nơi nhận:     
Gửi bản điện tử: 
- Ban Giám đốc Sở. 
- CVP, PCVP; 
- Phòng CNCN (Đăng trên website). 
Gửi bản giấy: 
- Ông Dương Văn Việt; 
- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Điệp  
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