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Hà Nội, ngày      tháng      năm 

THÔNG BÁO 

Kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức (vòng 2) 

 

Triển khai Kế hoạch số 1177/QLCL-VP ngày 01/7/2019 của Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản về tuyển dụng viên chức đợt 1/2019; Thông 

báo số 1793/QLCL-VP ngày 01/10/2019 về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng 

viên chức đợt 1/2019; 

Trên cơ sở Thông báo số 2133/TB-QLCL ngày 15/11/2019 của Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc triệu tập thí sinh đủ điều 

kiện tham dự xét tuyển vòng 2; kết quả điểm phỏng vấn ngày 22/11/2019 của 

Ban kiểm tra sát hạch; báo cáo kết quả kết quả phỏng vấn vòng 2 của Hội đồng 

xét tuyển viên chức; 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo kết quả 

phỏng vấn xét tuyển viên chức theo Phụ lục đính kèm. 

Thông báo này được đăng tải trên website Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Cục niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở đơn vị trong thời hạn 15 

ngày và gửi tới thí sinh đã tham gia phỏng vấn vòng 2. 

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan lưu ý thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Vụ TCCB (để b/c); 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục (t/hiện); 

- Thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Các thí sinh; 

- Website Bộ NNPTNT và Cục; 

- Lưu: VT, VP, HĐXT. 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 
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