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S: 03/TB-I-ID

THÔNG BAO
Ket qua xet tuyen vong 1 cua ky xet tuyen vien chtrc Trung tam Truyen
thông thuc Van phóng UIJINi) tinh nãm 2021
',
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Can cir Lut Viên chüc ngày 15/11/20 10; Lut sl.ra dôi, bô sung mt s
diêu cüa Lut Can b, cong chirc và Lut Viên chrc ngày 25/11/2019;
Can ci'r Nghj djnh s 11 5/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü quy
djnh v tuyn dung, sir dung và quán 1 viên chtrc;
Can cü Thông tix
hành Quy ch

so

06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cüa B Ni viii ban

th chi'rc thi tuyn, xét tuyên cong chirc, viên chrc, thi nâng ngch

cong chirc, thi ho.c xét thäng hang chirc danh ngh nghip viên chtrc; Ni quy thi
tuyn, xét tuyn cOng chrc, viên chrc, thi nâng ngch cOng chüc, thi hoc xét
thäng hang chirc danh ngh nghip viên chüc;
Can ci'r Kê hoach 346/KH-VPUBND ngày 9/6/2021 v vic t chüc xét
tuyn viên chrc Trung tam Truyên thông (TT) thuc Van phông UBND tinh;
Can ci'r Quyt djnh s 26/QD-VPUBND ngày 9/6/202 1 v vic thành 1p
Hi dng xét tuyn viên chirc Trung tam Truyn thông näm 2021;
Can cü Thông báo 347/TB-VPUBND ngày 9/6/2021 v vic tuyn dung
viCn chrc Trung tam Truyên thông thuc Van phông UBND tinh näm 2021;
Can cü Quyt djnh s 02/QD-HD cüa Chü tjch Hi dng xét tuyn viên
chiic Trung tam Truyên thông nàm 2021 tinh ngày 13/7/202 1 v vic Thành 1p
Ban kim tra Phiu dàng k dr tuyn viên chirc;
Trên c s dé nghj cüa Ban kiêm tra Phiu däng k dr tuyn viên chüc t?i
Biên bàn hçp ngày 13/07/202 1; kiên thng nhât cüa Hi dng xét tuyn viên
chrc ti cuc hçp ngày 13/07/2021.
Hi ding xét tuyn viên chüc thông báo kt

qua

xét tuyn vông 1 có 01

thI sinh dü diêu kin tham dr kim tra sat hch vông 02 (danh sách kern theo).
ThI sinh theo dôi két qua trén Cong thông tin din tir tinh ( dja chi
phuyen.gov.vn, ti mvc thông báo) và niêm yet cOng khai t?i trii s Van phOng
UBND tinh Phü Yen.

Trên day là thông báo kt qua xét tuyn vông 1 cüa kS' xét tuyn viên
chirc Trung tam Truyn thông thuc Van phông UBND tinh näm 2021 thI sinh
theo dôi thixc hiên./.
Nol n/zin:
- HD xét tuyén vién ch(ic;
- Liru HD.
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