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QUYET D!NH
Ye vic thãnh 1p Hi dông kim tra, sat hch
các trirông hç'p dc bit trong tuyên dung cong chirc cap xã nàm 2021
CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO GIA NGHiA
Can c& Lut T chzc ChInh quyn dfa phu'ctng ngày 2015; Lut sza dJi bd sung
môt so diêu cia Lu2t To ch&c chInh phi và Lut To chüc chinh quyên dja phztcrng nãm
2019;
Can c& Nghi dlnh sd 112/2011/ND-CF ngày 05/12/2011 cia ChInh phi v cong
cai'c xd, phu'ô'ng, thj trân; Nghj djnh so 34/2019/ND-CF ngày 24/4/20 19 cia ChInh phi
tha dOi, bO sung m7t sO quy djnh ye can b, cOng chi'rc cap xä và nhüng nguài hoat dong
không chuyên trách & cop xã, & thOn, tO dOn phO,
COn c& Thông tu' sá 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cia B5 Ne?i vii hithng dn ,
môt sO quy dinh ye can bO, cOng chuv cOp xO va ngu'oi hoat dOng khOng chuyên trach
cOp xO, & thôn, tO dOn phO,
COn cu' Quyêt dinh so 22/2015/QD-UBND ngay 17/9/2015 cua UBND tznh D
Nong ban hanh Quy che tuyen dyng cong chicc xa, phu'ang, thi tran tren dia ban tznh Da,
N"ong,
Can cu' Cong van so 1716/SN V-XDCQ ngay 19/11/2021 cua So' NQ1 vy tznh Dak
NOng ye vic tuyên dyng cOng ch,c cOp xO trong trir&ng hop dcc bit,
COn cz Quyê't djnh s6 1718/QD-UBND ngày 25/11/2021 cia UBND thành phd
Gia Nghl'a ye viç"c phê duyç"t Kê hogch tuyên dyng cOng chic cOp xã trong truàng hçrp
d'c biç"t trên dja bàn thành phO Gia Nghra nOm 2021;
Theo d nghj cia phông NQ"i vy thành phd Gia NghTa tai T& trinh so
259/TTr-NV ngày 24/12/2021.
QUYET D!NH
Diu 1. Thành 1p Hi ding kirn tra, sat hach các tnRing hçp d.c bit trong tuyn
ding cong chrc cap xà näm 2021 (g9i tat là Hi dong), gôrn thành phân nhi.r sau:
1. Chü tjch Hi dông: Chü tjch UBND thành ph.
2.Uy viên Hi dng:
- M?yi ông: Trtn Cao Cu?ng - PhO tri.rO'ng phOng Xây dirng chinh quyn va cong
tác thanh niên S Ni vii tinh Dãk Nong;
- Trirâng phOng Ni vi thành ph& kiêm thu k Hi dng;
- Tru&ng phOng Tix pháp thành ph (tharn gia kim tra, sat htch chtrc danh cong
chi'rc Tix pháp - H tjch);
- Tnxmg phOng Tài chfnh - K hotch thành ph6 (tham gia kim tra, sat hch chirc
danh cong chrc Tài chinh - Kê toán);
- Chánh Van phOng HDND và UBND thành ph (tham gia kim tra, sat hch chüc
danh cOng chüc Van phOng - Thông ké);
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- Chii tjeh UBND xã Dâk Nia (tharn gia kim tra, sat htch các chrc danh Cong
c'tic tti xA Däk Nia);
- ChU tjch UBND phu?mg NghTa Tan (tham gia kirn tra, sat hach các chrc danh
cong chiic tai phu&ng Nghia Tan);
- ChU tjch UBND x Däk R'Moan (tham gia kim tra, sat hch các chrc danh
cong chirc tai xä Dk R'Moan).
Diu 2. Nhim vi và quyn hin cüa HOi ctng.
1. Nhim vii và quyn hn cüa Hi dng: Kim tra v các diu kin, tiêu chu.n,
van bang, chng chi theo yu can cüa chi'rc danh cong chirc can tuyên; sat hach ye trInh
d hieu biêt chung và nang hrc chuyên mOn, nghip vi cüa ngui duçic dé nghj tiêp nhn.
HInh thirc và nOi dung sat hach do HOi dong kiêm tra, sat hach can cir vào yeu câu chüc
danh Cong chi'rc can tuyen, báo cáo Chü tjch UBND thành phô xem xét, quyêt djnh truàc
khi to chüc sat hach.
2. Ch d hot dng cüa Hi ding: Trong qua trIrih lam vic, Hi dng duçic sü
drig con dâu cüa UBND thành phô GiaNghia; HOi dông kiêm tra, sat hach lam vic theo
11guyên täc tp the, bieu quyêt theo da so và tir giãi the sau khi hoàn thânh nhim vi.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tü ngay k9.
Chánh Van phông HDND và UBND thành ph& TniOrng phOng NOi viii thành ph&
Thii truâng cac co quan, &m vj co lion quan Va cac thành phân có ten tui Dieu 1 chju
trách nhim thi hânh Quyêt djnh nay.!.
Nui n!in:
- Nhtr Diêu 3;
- S& Ni vit tinh (b/c)
- Ti'. Thè.nh üy (b/c);
- CT, các PCT UBND thành ph6;
- Lixu: VT, NV.
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