
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip  - Tir do - Hnh phiic  

Dák Nóng, ngày tháng 01 nám 2021 

THÔNG BAO 
Ni dung on tp xét tuyên viên chfrc stj nghip 

KInh gi:ri  

Can cr K hoach  s6 5 8/KH-SVHTTDL ngày 21/10/2020 và Thông báo s 
121/TB-S VHTTDL ngày 0 1/12/2020 cUa S& Van hóa, The thao và Du ljch, ye vic 
xét tuyên viên chüc sir nghip. 

C.n cü Quyt dnh s6 281/QD-SVHTTDL ngàyl4/12/2020 cUa Sâ Vn hóa, 
The thao và Du ljch, ye vic thành 1p Hi dông xét tuyên viên ch.rc sir nghip. 

S Van hóa, Th thao và Du ljch thông báo ni dung on tp xét tuyn viên 
chüc sr nghip, ci the nhu sau: 

1. Lut viên chirc; Lut si.'ra di, b sung mt s diêu cia Lust  can  bO, 
cong cht'rc và Lut viên chirc (Diêu 2); 

2. Nghj djnh st 1 15/20201ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü, quy 
djnh ye tuyên diing, sfr diing và quân 1 viên chirc; 

3. Nghj djnh 90/2020/ND-CP ngày 13/8/2020 cüa ChInh phü, ye dánh giá, 
xêp '°aj chat hxcing can b, cong chi.'rc, viên chüc (Mic 3, Chixng II: Tiêu chI 
xêp loai chat hrçing viên chirc); 

4. Nghj djnh 112/2020/ND-CP ngày 18/9/2020 cUa ChInh phü, v xi:r 1 
k' 1utt can b, cong chüc, viên chirc (Mc 3, Chung II: Xir 1 k' 1ut dôi vâi 
viên chirc); 

5. Kim tra, sat bach  mt s kin thirc v chirc näng, nhim vv cüa do'n vj 
däng k di.r tuyên, ye chuyên môn, nghip vi lien quan den vi tn vic lam cüa 
ngithi dir tuyên... 

Trén day là ni dung on tp xét tuyên viên cht'rc si nghip, Sâ Van boa, 
The thao và Du ljch thông báo dé các thI sinh däng k xét tuyn ducc bitt dê 
tiên hành on tp)j_ 

Noi nhân: 
- Nh.r trên; 
- Sâ Ni vu (b/c); 
- Các thành viên HDXTVC; 
- Trang thông tin din tü Si; 
- Ltru: VT, HDXTVC. 

TM. HO! BONG 
PHO CHU TICH HO! BONG 

 

PHO GIAM BOC sO' VHTT&DL 
Phan Cong Vit 

sO VHTT&DL TINH DAK NONG 
HOI BONG XET TUYEN 
VIEN CHC NGHIEP 
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