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S: 5/TB-UBND TP. Thai Nguyen, ngày 16thángf nàm 2022 

THÔNG BAO 
Kt qua kt qua tuyn diing cong chuc cp xã trong tru*ng hqp dc bit 

vào chfrc danh Van hóa - Xã hi ti UBND xã Cao Ngn 

Can cir Luat  T chirc ChInh quyn dja phisang nãm 2015; Lust  Süa di, 
b sung mt s diu cüa Lut T chüc ChInh phü và Lut T6 chüc chInh 
quyên dja phuong nám 2019; 

Can cü Lut Can b, Cong chic nAm 2008; Lu.t sira di b sung mOt  s6 
diu cüa Lut Can b, cong chüc và Lust Viên chrc näm 2019; 

Can cü cac Nghj djnh cüa ChInh phü: S 92/2009/ND-CP ngày 
22/10/2009 v chüc danh, s lucing, mOt  s6 ch d, chInh sách di viii can b, 
cong chüc a xà, phithng, thj trn và nhUng ngui hott dng không chuyen 
trach 0 cap xa; So 112/201 1/ND-CP ngay 05/12/2011 ye cong chuc xa, 
phtrông, thj trn; S 34/2019/ND-CP ngày 24/4/20 19 v süa di, b sung mt 

A A A A A • A A A so quy dnh ye can bQ, cong chuc cap xa va ngurn hoat  dçng khong chuyen 
trách a cp xA, r thôn, t dan ph& 

Can ci'r Thông tix s 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cña BO tru?lng 
B Ni vi hithng din mit s quy djnh v can b, cong chüc c.p xA và ngu?yi 
boat dng không chuyên trách a cAp xA, & thôn, t dan ph; 

Can cü cac Quyt djnh cUa UBND tinh Thai Nguyen: S 13/2020/QD-
UBND ngày 28/5/2020 quy djnh tiêu chuAn v trInh d chuyên mon nghip 
vii, nganh dao tao,  vic b trI tang them di v&i chrc danh cong chüc cAp xã 
trên dja bàn tinh Thai Nguyen; S 44/2021/QD-UBND ngày 01/10/2021 v 
vic ban hành Quy ch tuyn dung cong chüc cAp xa trên dja bàn tinh Thai 
Nguyen; S 413/QD-UBND ngày 22/02/2021 v vic giao s lucing can bO, 
cOng chüc xa, phuông, thj trAn trén dja bàn tinh Thai Nguyen; 

Can cü Quyt djnh s 875/QD-SNV ngày 28/7/202 1 cUa Sâ Ni vi v 
vic giao so lucrng chirc danh Cong chic xã, phthng tang them dôi vói xa, 
phtr&ng thuOc  thành ph Thai Nguyen; 

Can cü Cong van s 1488/SNV-XDCQ&CYFN ngày 2 1/7/2022 cüa S& Ni 
vi tinh Thai Nguyen v vic tuyn ding cong chüc cAp xâ trong tnthng hç,p dc bit. 

Sau khi xem xét ni dung Biên bàn h9p Hi dng kim tra, sat hach 
ngày 11/11/2022 vá Báo cáo s 06/BC-HDKTSH ngày 11/11/2022 cüa Hi 
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c1ng kim tra, sat hch tuyn diving cong chCrc c&p xa trong trithng hçip dc 
bit vào chüc danh Van hóa - Xã hOi  ti UBND xâ Cao Ngn di vài ông Trjnh 
Chu Nam - Nhân viên Thu vin tnrmg THCS Cao Ngn, thãnh phô Thai 

A * P A A Nguyen. UBND thanh pho thong bao: Ong Tnh Chu Nam - Nhan vien Thu 
vin tnthng THCS Cao Ngn da dü diu kin trng tuyn vào chüc danh VAn 
hóa- XA hi tai  UBND xa Cao Ngn trong k5' tuyn diing cong chrc trong 
tru?mg hçp dc bit nám 2022. 

Thông báo nay &rqc cong khai trén Cng thông tin din tcr thành ph 
và niém yt cong khai tai trV sâ UBND thânh ph6 (Phông Ni vii), trii sâ 
UBND xA Cao Ngan. 

UBND thành ph thông báo d ông Trjnh Chu Nam và các co quan, dm 
vj, cá than lien quan duçrc bit, t chüc thrc hin.
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Noi nhin: 
-LAnhdoUBNDTP; 
- Hi ding KTSH; 
- Phông Nii viii; 
- UBND xA Cao Ng?n; 
- Ong Trjnh Chu Nam; 
- Li.ru: VT, NV., 
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