
UBND TP THAI NGUYEN 
HO! BONG TUYEN DIJNG 

CONG CHI5C cAp xA 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p  -  Tu do  -  Hnh phñc 

S6: 06/QD-HDTD TP. Thai Nguyen, ngày tháng O nãm 2023 

QUYET BINH
A V/v to chtrc thi tuyen vong 1, ky tuyen ding cong chuc cap xa 

A ,. thanh pho Thai Nguyen nam 2022 

CHU TICH HQI BONG TUYEN DJNG CONG CHIJ'C CAP xA 

Can c& Luát T chzc chInh quyn dia phitang nám 2015; Lut sza di, b 
sung môt s Diu cña Lut Td chz-c ChInh pith và Lut Td char chinh quyn dja 
phito'ng nàm 2019, 

Can cá Luát Can b, cOng chz-c nám 2008, Luát sz-a dái, b sung môt s Diu 
cza Ludt Can b(5, cOng char và Luát Viên chi-c nám 2019, 

Can c& Nghj djnh sd 34/2019/ND-C'P ngày 24/4/2019 cza chInh pith tha di, 
bo sung mot so quy djnh ye can bQ, cong chwc cap xa va  ngu-oi hoat dong khong 
chuyên trách  a cá'p xâ, a thOn, tá dan pM; 

Can cz các Quyt djnh cza UBND tinh. s 01/2015/QD-UBND ngày 0 7/01/2015 
ye ban hành Quy dinh p/ian cap quán 1j5 tO chic bô may, biên ché, tiên htong, can b(5, 
cOng ch&c, vien char và lao clông hQp dng trong các cc' quan, don vi thuç3c tin/i Thai 
Nguyen; sd 44/2021/QD-UBND ngày 01/10/2021 ye vic ban hành Quy cM tO chz'c 
tuyên dyng cOng chzc cap xâ tren dia bàn tinh Thai Nguyen; 

Can c& các Van bàn cza SO' Nç5i vy: Hwàng dn s 61/HD-SNV ngày 
06/7/2020 hzthng dJn thc hin Quyet djnh s 13/2 02 0/QD-UBND ngày 28/5/2020 
cza UBND tinh Thai Nguyen quy djnh tiêu chucn ye trInh do chuyên mOn nghiép vy, 
ngành dào tgo, viêc b trI tang them dOi vái char danh cOng chik cap xä trên dia 
bàn tinh Thai Nguyen; COng van sO 2011/SNV-XDXQ&CITN ngày 26/9/2022 ye vic 
tuyn dung cOng chic c4v  xâ nám 2022; Cong van sO 2224/SNV-XDXQ&CTTN ngày 
20/10//2022 v viçc diêu chinh chi tiêu tuyên dung cOng chzk cap xà nám 2022; 

Thyc hin K hoach s 23 7/KH- UBND ngày 25/10/2022 cza UBND thành phO 
Thai Nguyen v vic tuye2n dung cOng chz-c c4t  xâ trên dja bàn thành phô nám 2022, 
ThOng báo sá 410/TB-UBND ngày 22/12/2 022 cza UBND thànhphO v vic thay dOi thai 
gian tO chzc thi tuyén cOng char cá xâ trên a7a bàn thànhphO Thai Nguyen näm 2022; 

Xét de nghj caa PhOng N(3i vy thành phô tgi TO' trInh s 20/17-NV ngày 
31/01/2023. 

QUYET DNH: 

Biu 1. T chüc thi tuyn vông 1, k' tuyn diing cong chüc  cAp xâ thành ph 
Thai Nguyen nãm 2022. 



lIinh thuc thi tuyn: Thi trc nghim trên giy 

Thai gian: V2 ngày, bt du tü 13 giä 00 phuit, ngày 11/02/2023. 

Oja dim: Tnx?vng Di hçc kinh t va  Quãn tij kinh doanh Thai Nguyen, dja chi: 
T 1, phuông Tan Thjnh, thành ph Thai Nguyen. 

.A -
A Dieu 2. Chanh Van phong HDND va UBND thanh pho, Truong phong Nçn vt 

thành ph, Thu truàng các don vj có lien quan, Thành viên Hi dng tuyn diing cong 
chrc cp xâ và các thI sinh dr thi myn chju trách thim thi hành Quy& dinh  nay.!.  IM/ 

Noinhân: TM TUYEN DUNG 
- Thtring trc Thành üy; 
- IAnh do UBND thânh phô; 
- NhLr Diu 3; 
- Ltru VT, NV, HDTD. 

PHO CHU TICH UBND THANH P11(3 
LéQuang Minh 


	Page 1
	Page 2

