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S:39/TB-UBND TP. Thai Nguyen, ngày l4tháng  11 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Kt qua tuyn diing cOng chfrc cp xã trong tru*ng hçrp dc bit 

vào chuc danh Tir pháp -  H tjch ti UBND phu'ô'ng Tan Long 

Can cü Lut T chüc ChInh quyên dja phucmg näm 2015; Lut SCra d6i, 
b sung mt s diu cüa Lut T chüc ChInh phü và Lut T chüc chInh 
quyên dja phuiing nàm 2019; 

CAn Cu Lut Can bO,  cong chüc nAm 2008; Lu.t süa di b sung mt s 
diu cüa Lut Can b, cOng chirc và Lut Viên chirc nAm 2019; 

CAn cü các Nghj djnh elm Chmnh phü: Si 92/2009/ND-CP ngày 
22/10/2009 v chüc danh, s hrqng, mOt  s ch ct, chInh sách di viii can b, 
cong chlrc a xA, phuing, thj trân và nhng ngu1i hot dung không chuyên 
trách a cp xA; S 112/201 1/ND-CP ngày 05/12/2011 v cong chüc xa, 
phithng, thj trn; S 34/2019/ND-CP ngày 24/4/2019 v& slra di, b sung mOt 
so quy dlnh  ye can b9, cong chic cap xa va nguoi hot dçng khong chuyen 
trách 0 cp xA, a thôn, t6 dan ph& 

CAn cü Thông tu s6 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/20 19 cüa BO trithng 
BO NOi vi huâng dan mt so quy djnh ye can  bO,  cong chlrc cap xA và ngi.räi 
hot dng không chuyên trách & cp xa, & thôn, t dan ph; 

CAn cü các Quyt djnh cüa UBND tinh Thai Nguyen: S 13/2020/QD-
UBND ngày 28/5/2020 quy djnh tiêu chun v trmnh dO chuyên mon nghip 
vi, nganh dào tao, vic b6 trI tAng them d6i vâi chlrc danh cong chüc cp xa 
trên dja bàn tinh Thai Nguyen; S 44/2021/QD-UBND ngày 01/10/2021 v 
vic ban hành Quy ch tuyn d%lng cong chüc c.p xA trên dja bàn tinh Thai 
Nguyen; S6 413/QD-UBND ngày 22/02/2021 v vic giao s hrcrng can bO, 
cong chüc xA, phu&ng, thj trn trén ctja bàn tinh Thai Nguyen; 

CAn dr Quyt djnh s 875/QD-SNV ngay 28/7/2021 cüa Sâ NOi  vi v 
viçc giao so luçing chic danh cong chic xa, phucing tang them doi voi xa, 
phu&ng thuOc thành ph Thai Nguyen; 

Can dr Cong van s 676/SNV-XDCQ&CYFN ngày 14/4/2022 cüa Sâ NOi  vii 
tinh Thai Nguyen v vic tuyn diing cOng chuc cp xA trong truông hçip dc bit. 

Sau khi xem xét nOi  dung Biên bàn h9p HOi  dng kim tra, sat hch 
ngày 11/11/2022 và Báo cáo s 05/BC-HDKTSH ngày 11/11/2022 cüa Hii 
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dng kim tra, sat hach  d tuyn diving cong chrc cp xã trong trithng hçip 
dc bit vào chüc danh Tu pháp - HO tjch ti UBND phthng Tan Long dM vi 
bà Ph?m Thj Hng - Giãng vién khoa Lu3t, tnthng Cao d.ng Thai Nguyen. 
UBND thãnh ph thông báo: Ba Phm Thj Hng, Giâng viên khoa Lut, Tnthng 
Cao d&ng Thai Nguyen dã dü diu kiin tthng tuyn vào chüc danh Tix pháp - Ho 
tjch t?i  UBND phiiing Tan Long trong k' tuyn diing cOng chüc cp xà trong 
trithng hçip dc bit näm 2022. 

Thông báo nay thrçc cong khai trên Cng thông tin din tir thãnh ph 
và niém yt Cong khai tai  trii so UBND thành phô (Phông NOi  vii), trii sO 
UBND phuOng Tan Long. 

UBND thành ph thông báo d bà Phm Thj Hng và các  Ca quan, dan 
vj, cá nhân lien quan duqc bit, t chüc thirc 

Noi nhjin: 
- Lãnh do UBND TP; 
- Hçi dong KTSH; 
- Phông Ni vi; 
- IJBND phuing Tan Long; 
- Ba Pham Th Hong; 
-Ltru:VT,NV.V 

CHU TICH 

Nguyn Linh 
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