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Gia Ngh7a, ngày '3R- thángG.Lnám 2022

THÔNG BAO
V vic sat hich di vó'i các trirông h9'p dc bit trong tuyên dyng
cong chü'c cap xã trên da bàn thành phô Gia Nghia nãm 2021
Can cü Nghj djnh s 1 12/2011/ND-CP ngày 05/12/2011 cüa ChInh phü
ye cong chIrc xã, phu'ng, thj trân; Nghj djnh
so 34/2019/ND-CP ngày
2414/20 19 cüa ChInh phü sü'a dôi, bô sung mt so quy djnh ye can b, côngchirc
cap xã và nhQng ngui hoat dng không chuyên trách a cap xã, a thôn, tO dan
phô;
Can c1r Thông liz s 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cüa B NOi vi
huâng dn mt so quy djnh ye can b, cOng chirc cap xã và ngithi hoat dng
không chuyên trách i cap xà, ô' thôn, to dan phô;
Can cr Quyêt djnh so 22/2015/QD-UBND ngày 17/9/2015 cüa UBND
tinh Däk Nông ban hành Quy chê tuyên dung cong chirc xa, phuang, thj tr
trên dja bàn tinh Däk Nông;
Can cir Quyt djnh s 1718/QD-UBND ngày 25/11/2021 cüa UB
thành phô Gia Nghia ye vic phê duyt Kê hoch tuyên dirng cong chirc cap xA
trong truang hçrp dc bit trên dja bàn thành phO Gia Nghia näm 2021;
Can cir Quyt djnh s 1927/QD-UBND ngày 27/12/2021 cüa Chü tjch
UBND thành phô Gia Nghia ye vic thành 1p Hi dông kiêm tra, sat hach các
truang hçip dc bit trong tuyên dung cOng chirc cap xà näm 2021;
Can cü Quyt djnh s
. ./QD-UBND ngày .2i./01/2022 cüa Chü tjch
UBNDthành phô Gia Ngha ye vic phê duyt Danh sách thI sinh dü diêu kin
dix tuyên; hInh thirc, ni dung sat hach tuyên dçing cong chirc cap xâ trong
tnrmg hçp dtc bit trên dja bàn thành phô Gia Nghia nàm 2021;
Hi dng kiêm tra, sat bach các tnr?Yng hqp dtc bit trong tuyn dung
cOng chirc cap xã trên dja bàn thành phO Gia NghTa näm 2021 thông báo các ni
dung nhu sau:
. ./QD1. Danh sách thI sinh: Theo Phii 1c so 01 cüa Quy& djnh so
UBND ngày ../01/2022 cüa Chü tjch LJBND thânh phô Gia Nghia.
2. HInh thüc sat hch: PhOng vn (thai gian chun bj và trã lai cüa mi
thI sinh dir tuyên tôi da là 30 phitt). Không thirc hin vic phüc kháo dôi vai kêt
qua phöng van sat hach các trl.r&ng hçp d.c bit trong tuyên ding cong chirc cap
xànãm 2021.
3. Ni dung on tp, sat hich: Theo Phii 1iic s 02 cüa Quyêt djnh Se,
3Z. ./QD-UBND ngày o../01/2022 cCia Chü tch UBNID thành phô Gia NghTa.
4. Thôi gian, dla diem to chile sat h,ch:
a) Thai gian: B.t du tir 08 gia 00 phiit ngày 22/01/2022 (thir 7).
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b) Dja dim: Tru s UBND thành pM, s 02 dithng Vö Van Tn, phu&ng
NghTa Tan, thành phô Gia Nghia, tinh Dàk Nông.
5. Ni dung yêu cãu v cong tác phông, chông djch Covid-19: Các thI
sinh can thirc hin nghiêm tüc các bin pháp phông, chông dch Covid- 19 trong
qua trInh tham gia sat hach.
Trên day là thông báo cUa Hi dông kim tra, sat bach v vic sat hach
dôi vói các trueing hçip d.c bit trong tuyên dung cong chrc cap xã trên dja bàn
thành phô Gia Nghia näm 2021 .1.
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