
UBND THANH PHO THAI NGUYEN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HO! BONG TUYEN  DVNG  VIEN CHTC Bc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

TP. Thai Nguyen, ngày tháng oA2jzám 2021 

THÔNG BAO 
V .Z A S A P • A 

Danh  sach thi sinh trung tayen tal ky tuyen  ding  vien chtrc  lam vice 

ti don vl  sr  nghip cong ip trrc thuc UBND thành ph6 nãm 2020 

Can cü Thông báo 31-TBITU ngày 2 1/9/2020 cüa Thành ñy Thai Nguyen v vic 

thông qua Kê hoch tuyên dyng viên chüc lam vic ti don vj sir nghip cong 1p trirc 

thuc UBND thành ph Thai Nguyen nãm 2020; 
Can cir K hoch s 178/KH-UBND ngày 18/11/2020 cüa UBND thành ph 

v vic tuyn ding viên chrc lam vic ti don vj sr nghip cong ip trirc thuc 

UBND thãnh phô Thai Nguyen nam 2020 

Can cü Quyêt djnh sé,  25/QD-UBND ngày 05/01/2021 cüa UBND thành 

ph v vic thành l.p Hi dng tuyn dung viên chirc lam vic ti don vj sr 

nghip cong 1p trrc thuc UBND thành ph Thai Nguyen nãm 2020; 

Can cir Thông báo s 06/TB-HDTD ngày 02/02/2021 cüa Hi dng tuyn 

ding viên chirc v kt qua vông 2  kS'  tuyn diing viên chüc lam vic t.i don vj sir 

nghiêp cong 1p trrc thuc UBND thành ph Thai Nguyen nàm 2020; 

Can cü Cong van s 341/SNV-CCVC ngày 26/02/2021 cña Sâ Nii vu 

tinh Thai Nguyen v vic thm djnh kt qua tuyn ding vién chüc UBND thành 

ph Thai Nguyen. 
Can cü Quyt djnh s 1550/QD-UBND ngày 26/02/202 1 cüa UBND 

thành ph Thai Nguyen v vic cong th.n kt qua tuyn dçing vien chirc lam 

vic t?i  don vj sr nghip cong l.p  tWc  thuic UBND thành ph Thai Nguyen 

näm 2020. 
Hi dong tuyên dung viên chüc lam vic  tai  don vj sr nghiêp cong 1p tnrc 

thuc UBND thành phô Thai Nguyen nám 2020 thông báo danh sách thi sinh trüng 

tuyn ti  kS'  tuyn ding viên chirc näm 2020, cii th nhu sau: 

1. Danh sách thI sinh trüng tuyn ti kS'  tuyn dung viên chirc lam vic ti 

don v sr nghip cong 1p trirc thuc UBND thành ph Thai Nguyen nãm 2020 

(Co danh sách kern theo). 

2. Tr ngày 26/02/202 1 dn ngày 25/03/202 1 thI sinh trñng tuyn ti k' 

tuyn diing np h so tuyn diing v phông Ni  vi1  thành ph Thai Nguyen Dja 

chi: Sá 10 dw&ng Nguyen Du, thànhph Thai Nguyen)  gôm: 

S:  O7 /TB-HDTD 



CH CHHOIBONG 

PHO CHU TICH UBND 
Nguyen Th Tuyêt 

7 

- Bàn so yu 1 lich tu thut có dan ánh 4x6 cm, có xác nh.n cüa co' quan co 

thâm quyên trong thôi h?n  06 thang. 

- Bàn sao gi.y khai sinh. 
- Bàn sao các van bang, chng chi và kêt qua h9c tp theo yêu câu cüa vj 

trI dr tuyn, duc co quan có thrn quyên chmg thrc. Trung hgp Co van bang do 

co s dào tao nuc ngoài cp phài &rgc Cong chrng djch thut sang tiêng Vit vá 

dugc kiêm djnh qua Cic Kháo thI thuc B Giáo duc Va Dào tao. 

- Giy chmg nhân sic khöe con giá tn sr dung do co quan có thârn quyn 

cp Co thai han  không qua 06 tháng tInh dn ngày np h so tuyn ding. 

- Giy chimg nhn thuc di tuçmg uu tiên tuyn dung viên chirc (nu co). 

- Phiêu 1' ljch tu pháp do co quan có thm quyên cap. 

Bàn sao S BI-IXH (nu co). 

Ho so' du'crc dy'ng trong tiU bcng bla cthig c& 24x32 cm Co ghi danh mc 
(-I 

cac giay to' nQp va so din thou can lien he./. 

No'i nhn: 
- So Nôi viii (B/c); 
- Thuang true Thành üy (B/c); 
- UBND thành phô; 
- Thành vién hi dông tuyên dung; 
- PhOng Ni vu; 
- Van phông HDND và UBND; 
- Di Quãn l' Trt tij xây drng và Giao thông TP; 
- Trung tarn Van hóa Va Truyên thông thành phô; 
- Nhà Thiéu nhi; 
- Thi sinh tráng tuyên; 
- Lu'u: VT, HDTD.Ø1J 
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ANH SACH Till SINH TRUNG TUYEN VIEN CHU'C 
IEP CONG LP TRIJ'C THUQC UBND THANH PHO THAI NGUYEN NAM 2020 

ND-NV ngày o2C /O?I2O21 cza H5i dáng tuyén dung viên chic thành ph Thai Nguyen) 

STI HQ vã ten Dan tc GiOi tinh Trinh do V1  tn  tuyn ding Don v Nàm sinh 

I Nguyn Ng9c Dinh 10/4/1978 Kinh Nam Thac s Quan l' dt dai 
Quàn 1' trt tr xây drng 
rn quan do thj 

DOi  Quàn I trt tçr xãy dvng  va  giao 
thông thành ph6 

2 Truong Th Hung 26/8/1981 Kinh Nam Dai h9c Xây dung Cu - Dung bO 
Quan I trãt t\r xây dtmg 
m5 quan do thj 

DOi Quan l trt tii xây  dkmg  và giao 
thông thành ph6 

3 Phm Quang TuAn 30/7/1987 Tây Nam Dai hoc Su pham Th dic The thao 
Quan 1 rp Mang non, 
hoat dng b boi 

Nhà Thiu nhi Thai Nguyth 

4 Nguyn Ng9c Hung 01/4/1982 Kinh Narn Di hc Gião duc  th chit Cong tác th duc th thao 
Trung tam Van hOa va  Truyn thông 
thành ph6 

5 Nguyn Thj Huyn 0 1/5/1984 Kinh Di hoc Du Ijch Cong tác van hóa CO  SO 
Trung tam Van hOa vã Truyn thông 
thành ph6 
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