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THÔNG BAO 
Ni dung on tp xét tuyn viên chfrc sir nghip nàm 2020 

KInh giri  

Can ci K ho.ch s 35/KH-SVHTTDL ngày 2 1/5/2020 và Thông báo s 
40/TB-S VHTTDL ngày 2 1/5/2020 cüa Sâ Van hóa, The thao và Du ljch, ye viêc 
xét tuyn viên chüc sr nghip nàm 2020. 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch thông báo ni dung on tp xét tuyn viên 
chirc sir nghip nAm 2020, ci the nhu sau: 

1. Luât Viên chüc nàm 2010; 

2. Nghj ctjnh s 29/2012/ND-CP, ngày 12/4/2012 cña ChInh phü v tuyn 
ding, sir diing và quân 1 viên chüc; 

3. Nghi, djnh 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü; Thông tu 
so 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 cüa B Ni vi sra dôi, bô sung mt so ye 
tuyên diing cong chüc, vien chi'rc, nâng ngch cong chüc, thang hang viên chirc và 
thrc hin chê d hcip dong mt so loai  cong vic trong co quan hành chInh nhà 
nuOc, dan vi sir nghip cOng l.p; 

4. Nghj djnh sé 27/2012/ND-CP, ngày 06/4/20 12 cüa ChInh phi Quy djnh 
ye xir 1 k' lut viên chüc và trách nhim bôi thu?mg, hoàn trã cüa viên chirc; 

5. Kirn tra, sáthach thông qua phóng v.n v näng 1irc, trInh d chuyên môn, 
nghip vi lien quan den vj trI vic lam cüa ng1.Ii dir tuyên; 

6. Giói thiu nhu'ng net co ban v chirc nãng, thim vi, quyn han  và Co cu 
to chic cña don vj sir nghip ma thI sinh dang k d tuyên. 

Trên day là ni dung on tp xét tuyên viên chüc sir nghip nàm 2020, S& Van 
hóa, The thao và Du ljch thông báo dê các thI sinh dang k) xét tuyên duçic biêt dê 
tiên hãnh on tp./. 

Noinhân: 
- Nhix trên; 
- SNôi vu (b/c); 
- Các thành viên HDXTVC; 
- Trang thông tin din tr S; 
- Lu'u: VT, HDXTVC. 

TL. GIAM DOC 
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