
UBND THANH PHO THAI NGUYEN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HQ! DONG TUYEN DUNG CONG CHIJC Dc 1p  -  Tir do  - Hnh phüc 

S: 08 /TB-HDTD TP. Thai Nguyen, ngày 18 tháng 3 nãm 2021 

THÔNG BAO 
Danh sách thI sinh trüng tuyên ti k' tuyn ding cong chü'c 

Uy ban nhân dan thành ph 6  Thai Nguyen nãm 2020 

Can ci:r Thông báo s 30-TB/TU ngày 2 1/9/2020 cüa ThtRng trirc Thânh 

üy Thai Nguyen v thông qua K hoach thi tuyn cong chüc UBND thành ph 

Thai Nguyen nãm 2020; 

Can ctr Kê hoach so 177/KH-IJBND ngày 18/11/2020 cüa UBND thành ph 
v vic tuyên diing cong chtrc UBND thânh ph Thai Nguyen nãm 2020; 

Can cá Quyêt dnh so 24/QD-UBND ngày 05/01/2021 cila LTBND thânh 

ph v vic thành Ip Hi dng tuyên dung cong chirc UBND thành ph Thai 

Nguyen nãm 2020; 

Can cur Thông báo s 07/TB-I-IDTD ngây 18/3/202 1 cuia Hi dong tuyn 

diing cong chrc v kt qua vOng 2 k' tuyn dung cong chüc UBND thnh ph 

Thi Nguyen nm 2020 (Vông 2); 

Can cü Quyt djnh so 1896/QD-UBND ngày 17/3/202 1 cüa UBND thânh 

ph Thai Nguyen v vic phê duyt kt qua tuyn diing cong chüc UBND thành 

ph Thai Nguyen nãm 2020 (VOng 2). 

Hi dng tuyn diing cong churc UBND thành ph Thai Nguyen närn 2020 

thông báo danh sách thI sinh trñng tuyn t?i kS' tuyn diing cong chtrc nãm 2020 

(Vong 2), cu the nhu sau: 

I. Danh sách thI sinh tr11ng tuyên tti  kSi  tuyên dyng cong churc UBND 
thành ph Thai Nguyen nãm 2020 (Vông 2) 

(Co danh sách kern theo). 

2. Tr ngây 19/3/2021 dn ngày 18/4/2021 thI sinh tning tuyn tai kS' 
tuyn diing np h so tuyn dyng v phông Nii v thành ph Thai Nguyen (Dja 

chi: Sd  10 dzr&ng Nguyn Du, thànhpho' Thai Nguyen,)  gOm: 

- Ban  so yêu 1' ljch tu thut có den ânh 4x6 cm, cO xác nhin ca co quan có 

thm quyn trong thè  han  06 tháng. 

- Bàn sao giãy khai sinh. 

- Bàn sao cac van bang, chirng chi và kt qua hpc tp theo yêu cu cüa v 

tn dr tuyn, duoc co  quan có thârn quyn chmg thrc. Tnrông hçp có van bng do 
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ca sâ dào tao  nithc ngoài c.p phái dugc cong chüng dch thut sang ting Vit và 

dzoc kim dinh qua Ciic Khào thI thuc B Giáo dc và Dào tao. 

- Giy chmg th.n sirc khôe con giá trj scr ding do co quan có th.m quyn 

cp có thai  han  không qua 06 thang tInh dn ngày np h so tuyn ding. 

- Gi.y chirng nhn thuc di tuçing uu tiên tuyn d%lng viên chUc (nu  co). 

- Phiu  ly  1ch tu pháp do co quan có th.m quyn  cap. 

- Bàn sao SO BHXH (nu có). 

sci thto'c dyng trong tüi bang bla c&ng cô' 24x32 cm có ghi dan/i myc 

các giá'y t& nç3p và s din thogi cn lien h./. 

Noi nhân: 
- So Ni vi (B/c); 
- ThLrôllg trrc Thành üy (B/c); 
-tJBNDthànhphô; 
- Thành vién lii dông tuyên dvng; 
- Phông Ni vtl; 
- Van phông HDND và UBND; 
- Phông Quán 1 do thj TP; 
- PhOng Tài chinh - Ké hoach TP; 
- Thi sinh tring tuyOn; 
- Cong Thông till din tCr TP; 
- Lixu: VT. HDTD 

PHO CHU TICH UBND 
Nguyn Th  Tuyt 



UBND THANH PHO THAI NGUYEN 
HOI BONG TUYEN DVNG CONG  CHIJ'G 

DANH SACH THI SINH TRUNG J 

(Kern theo Thông báo s O4 /HD7  

TUYEN DUNG CONG CHUC THANH PHO THAI NGUYEN NAM 2020 

/2021 cza H3i dng tuyén dyng cong chác thành ph Thai Nguyen nãm 2020) 

SBD I-b va ten Nani sinh Trinh d 
Chirng chi 

ting anh 
Chfrng chi 

tin hyc 

VI tn vic lam 
cn tuyn 

Do'n vi 
Uu 
tiên 

Min 

thi 
Dim 

Vông 2 
Tang dim 

Ghi 
chu 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+11 13 

Dãng Hoàng Giang 10/7/1994 
K5' sic Ky thuât 

Xây drng 

Co bng 

thac s 

Quán tn 

kinh doanh 
hc tai  Uc 

UDCNTT Quãn I' xay dung PhOng Quãn l do  tht 
Tj elig 
A nh 

6 56 

2 Nguyn Dung Manh 06/10/1987 
K5 Vat  lieu và 
cong ngh xay 

dung giao thông 
TOELF U'DCNTT 

Quán ly giao thông 
4n tái 

Phông Quân I' do thi 90 90 

3 Büi Anh Dung 01/6/1988 
Thac  s5'  Quan l do 

thl vi cOng tninh 
BI UDCNTT 

Quàn l' ha thng va 
phát tnin do thl 

PhOng Quán I do th 70.5 70.5 

4 Nguyn Thanh T(i 25/11/1988 
sir COng nghé 

thông till 
B DH 

Hành chInh Mng 

hçtp kiém cong 

nghé thông tin 

Van phOng HDND và 

UBND 
Tiii hoc 95 95 

5 Dirong Van Hip 23/12/1980 
Dai hQc Xãy dvng 

Cau dirâng 
TOELF UDCNTT 

Quin I' k hoach 
va dau tic 

PhOng Tài chInh - K 

hoach 
95.5 95.5 

6 Bài Qu6c Vit 08/02/1980 
Dai hçc Xây dvng 

Cu dir&ng 
TOELF LJ'DcNTT 

Quin I k hoach 

va au tic 
PhOng Tài chInh - 

hoach 
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