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CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIIT NAM
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Bc 1p - Ti.r do - Hnh phüc

THÔNG BAO
Ljch thi tuyên vã giri hin ni dung on tp vông 1
ky thi tuyên cong chüc nãm 2022
Thirc hin K hoach s 05/KH-UBND ngày 18/4/2022 cña Uy ban nhân dan
thành phô ye thi tuyên cong chüc vào lam vic ti các co quan chuyên mon trirc
thuc UBND thành phô Phô Yen nàm 2022; Quyêt ctjnh so 1405/QD-UBND ngày
20/5/2022 cüa W ban nhân dan thành phô Phô Yen ye vic thành 1p Hi dông
tuyên dicing cong chic vào lam vic tai các Co quan chuyên mon trirc thuc UBND
thanh phô Phô Yen (sau day gi chung là Hi dông tuyên dung), Hi dOng tuyên
tuyên cong chirc thông báo ljch thi tuyên vông 1 và giói htn ni dung on ttp
tuyên ding cong chrc Co quan chuyên mon trirc thuc UBND thành phô Phô Yen
nàm 2022, cit the nhu sau:
I. Danh sách thI sinh dii diêu kiin tham dr Vông 1, k' thi tuyên cong chüc
vao lam vlçc ti cac c quan chuyen mon trirc thuçc UBND thanh pho Pho
Yen.
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Tng s thI sinh dàng k2 d,r tuyn: 02 thI sinh
S thI sinh dü diu kin dr thi Vông 1: 02 thI sinh
(Co danh sách chi tié't kern theo)
II. L!ch t chii'c thi tuyên vông 1:
1. Thôi gian: 13h30 ngày 19/6/2022
2. Da dim t chile thi tuyn Viing 1: Trung tam GDNN-GDTX thành ph
Phô Yen.
Dja chi: TDP Thanh Quang, phix&ng Dng Tin, thành ph Ph Yen, tinh Thai
Nguyen.
II. Ni dung gi&i hn on tp vông 1:
- Luât Can b, cOng chüc s 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Lut süa dôi
bô sung môt so diêu ciia Lust Can b, cOng chirc và Lut viên chirc so
52120191QH14 ngày 25/11/2019;
- Nghj djnh sé 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 ciia ChInh phii ye tuyên
d%ing, sr ding và quãn 1 cOng chrc;
- Nghj djnh s 112/2020/ND-CP ngày 18/9/2020 ciia ChInh phii quy djnh v
xir l k' 1ut can b, cong chirc, viên chüc;
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- Nghj djnh s 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 cüa ChInh phü
xp 1oii can b, cong chIrc, viên chirc.

ye

dánh giá,

- Thông tr s 02/2021/TI -BNV ngày 11/6/2021 cüa B Ni vii quy djnh ma so,
tiêu chuãn chuyên môn, nghip vii và xêp luang dôi vâi các ngch cong cWic chuyên
ngành háñh chInh và cong chüc chuyên ngành van thu;
- Thông tu s 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 ban hành Quy ch t chüc
thi tuyn, xét tuyn cong churc, viên chirc, thi nãng ngch cOng chüc, thi hoc xét
thäng hang chirc danh ngh nghip viên chüc; Ni quy thi tuyn, xét tuyn cOng
chirc, viên chirc, thi nãng ngch cong chüc, thi hoc xét thäng htng chirc danh
ngh nghip viên chi'rc.
(ThI sinh mang theo Ch&ng minh thu nhán dan hoc the Gán czthc cong
dan, dê xuát trInh cho giám thj trithc khi vào phông tin) Thông báo nay thay cho thông báo triu tp thI sinh duc tham dir vông 1./.
Noinhân:
- Chil tich, các PCT UBND TP (b/c);
- Thành viên Hi dông tuyen dung;
•
A
A
- Cong Thong tin diçn tu thanh pho;
- Các ca quan, dan v, cá nhân lien quan;
- Liru: HDTD.
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DANH SACH THI SINH DU oiEu KIN DV THI VONG 1,
ONG CHUC vAo LAM VIC TiJ CAC Co. QUAN CHUYEN MON TRVC THUQC UBND THANH PHO PHO YEN NAM 2022
(Kern theo Thông báo sc 09/TB-HDTD ngày 08/6/2022 cüa H3i dng tuyn dyng thành pM PM Yen,)
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