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UBND T!NH PHU YEN
VAN PHONG

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ti1 do - Hnh phüc

S: 0 /QD-VPUBND

Phi Yen, ngày ) 6 tháng 02 nàm 2022

QUYET DNH
Ye vice phe duyçt ket qua xet tuyen vien chtrc
cila Trung tam Truyn thông thuc Van phông UBND tinh nàm 2021
CHANH VAN PHONG UY BAN NHAN DAN TINH
Can ctLuát Viên ch'c ngày 15/11/2010; Lut tha di, b sung mç5t sd dieu
cia Lut Can b, cong cht'c và Lu2t Viên cht'c ngày 25/11/2019;
Can ci Nghf djnh sO' 29/2012/ND-CF ngày 12/4/2012 cia ChInh phi ve
tuyn dyng, th dyng và quán l• viên chi'c, Nghj dfnh sd 161/2018/ND-CF ngày
29/11/2018 cla ChInh phñ v tha di, b sung mt sO' quy djnh v tuyn dung cOng
ch&c, viên chthv, náng nggch cong chi'c, tháng hing viên chzc và thyv hin ché' do
hop dng m5t sO logi cOng vic trong cci quan hành chInh nhà nithc, dcin vj sy
nghip cOng lap,
Can ci Thông tw sO' 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cia Bó Ni vy ve sta
di, bO' sung mt2t sO' quy djnh ye tuyn dyng cOng chzc, viên chz.c, náng ngcich
cOng chic, thäng hçzng chi'c danh nghé nghip vién chic và thirc hin chê do hçrp
&ng m(5t sO' loqi cong vic trong ccx quan hành chInh nhà nithc, dan vf sr nghi.p
cong ip,
Can ct Quyé't djnh sO' 18/2016/QD-UBND ngày 25/5/2016 cia UBND tinh
Phi Yen quy djnh v tuyé'n dyng viên chtc các dcin vj sy' nghip cOng ip thuc cci
quan nhà nuác tinh Phi Yên,
Can ct Quye't a'fnh sO' 49/2019/QD-UBND ngày 13/11/2019 cith UBND tinh
Phi Yen v vic ban hành Quy djnh chz'c náng, nhim vy, quyé'n hçrn và cci cO'u t
chz'c cia Van phông UBND tinh Phi Yên,
Can cii' K hoqch sO' 346/KH-VPUBND ngày 09/6/2021 cia Van phOng
UBND tinh v tuyé'n clyng vien chz'c cia Trung tam Truyn thông thuc Van pliOng
UBND tinh nám 2021;
Xét d nghj cüa H5i dng xét tuyên viên chi'c Trung tam Truyé'n thông thuc
VánphOng UBND tinh nàm 2021 tgi T& trinh sO 01/TTr-HD ngày 08/02/2022.
QUYET f!NH:
Diu 1. Phê duyt k& qua xét tuyn viên chirc cüa Trung tam Truyn thông
thuc Van phông UBND tinh näm 2021, ci.i th nhu sau:
S thI sinh trtng tuyn: 01 thI sinh.
(Co danh sách kern theo)
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Diêu 2. Chñ tjch Hi dng xét tuyn .viên chüc; Ban Giám sat; Truông
Phông Hành chInh Quân trj; Giám dc Trung tam Truyn thông; các don v lien
quan thuic Van phong UBND tinh và các thI sinh có ten trong danh sách tai Diu 1
can cñ quyt dnh thi hãnh.
QUytdjnh nay có hiu 1irc k tü ngày
No'inlz?in:
- Nhu Diêu 2;
- S& Ni viz (b/c);
- CVP, các PVP UBND tinh (ban din ti);
- Luu VT, HCQT.
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