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THÔNG BÁO 

NIÊM YẾT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ 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 tháng 5 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 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 kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 do Hội đồng xét tuyển báo 

cáo ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ niêm yết công khai kết 

quả xét tuyển vòng 2 (Biểu số 01) và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ 

xét tuyển viên chức năm 2020 (Biểu số 02) tại trụ sở của Đài, số 22Pasteur, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và được đăng tải trên Website của Tổng 

cục KTTV địa chỉ: http://kttvqg.gov.vn;  Website của Đài KTTV khu vực Nam 

Trung Bộ, địa chỉ: http://www.kttvntb.gov.vn kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020.    

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển 

viên chức vòng 2, người dự tuyển có quyền gửi đơn khiếu nại, thắc mắc đến Đài 

Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ để xem xét, giải quyết. Chỉ xem 

xét, giải quyết việc khiếu nại, thắc mắc đối với đơn được gửi trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ. 

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn vòng 2. 

http://kttvqg.gov.vn/
http://www.kttvntb.gov.vn/


Địa điểm nhận đơn khiếu nại, thắc mắc: Bộ phận Tổ chức cán bộ thuộc 

Văn phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ số 22Pasteur, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: 0258 3813039 (máy 

lẻ: 111) ./. 

 

Nơi nhận:  

- Thí sinh tham dự phỏng vấn; 

- Cổng thông tin điện tử của Tổng cục;  

- Cổng Thông tin điện tử của Đài;                                             
- Thành viên Hội đồng xét tuyển; 

- Lãnh đạo Đài khu vực; 

- Lưu: VT, TCCB. S. 20. 
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