Signed
By:y ban
nhân dân
tnh
Reason:
Location:
Signing
Date:27.12
.2018
15:16

UY BAN NHAN DAN
TtNH BA R!A - VUNG TAU
S&,A1 /UBND-SNV
V/v tip nhn h sci d%r thi tuyên cong
chtrc hành chInh tinh BR-VT näm 2018

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - T do - Hnh phñc
Ba Rja - Vüng Tàu, ngày thángAVnam 2018

Kinh giri:
-SâNivu;
- Các ca quan hành chinh cap tinh;
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô.
Can cir Quyt djnh s 2953/QD-UBND ngày 19/10/2018 cüa UBND tinh v
vic ban hành Kê hoch to chüc thi tuyên cong chirc hành chInh tinh Ba Rja — Vüng
Tàu nam 2018;
Can cü Quyt djnh S6 3228/QD-UBNID ngày 12/11/2018 cüa UBND tinh v
viêc phê duyêt nhu câu tuyên diing cong chirc hành chinh cap tinh, cap huyn thuc
tinh BàRia—Vüng Tàu näm 2018;
Can cir Thông tu s6 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/20 10 cUa B Ni vi quy
djnh chi tiêt mt so diêu ye tuyen diing và nâng ngch cong chüc cüa Nghj djnh so
24/2010/ND-CP; Thông lix so 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 cüa B Ni v1i süa
doi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/20 14 và
Thông tu so 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/20 10 cüa B Ni vv;
Theo d nghj cüa Sâ Ni vi ti T trInh 56: 65 /TTr-SNV ngày ,1 tháng 12
näm 2018.
D tao diu kin thun 1çi cho các irng viên t6t nghip dai h9c hotc sau dai h9c
a nuac ngoài, nhixng thiêu chirng chi ngoi ngü theo quy djnh cUa vj trI vic lam can
tuyên diing duçc tham dir ki thi tuyên cong chirc hành chInh näm 2018, UBND tinh
chap thutn chü truclng sau:
1.D6ng cho các trung hqp üng viên có bang t6t nghip dai h9c hoc sau dai
h9c a nuâc ngoài nhung thiêu ch'Crng chi ngoi ngt (kê Ca CC chrng chi trInh d
ngoti ngü duqc tInh tuang thrcing) theo yêu câu cüa vi trI vic lam can tuyên diving
duçc tham dir thi tuyên cOng chüc hành chInh tinh Ba Rja — VUng Tàu näm 2018.
2. Các 1rng viên nay phâi b6 sung chirng chi ngoi ngü theo dung tiêu chun vi
trI vic lam can tuyen d%lng tnrâc thai diem UBND tinh phê duyt kêt qua tuyên
dung cong chirc hành chInh näm 2018. Thyi gian cuôi cüng bô sung chirng chi ngoi
ngü ia ngày 28/02/20 19.
Qua thai han trên, nu không b6 sung duçc chng chi ngoi ngft theo quy djnh,
thi sinh sê bj hüy kêt qua tuyên dung (nêu trUng tuyên).
,
Cáccci quan, dja phuong có trách nhirn triên khai thxc hin. Nêu có van dê
vixâng mac, kjp thai báo cáo ye UBND tinh dê chi dao, tháo ga./.
Noinhân:

TICH3

- Nhu trón (d thrc hin);
- B Ni viii (dé báo cáo);
- Vi CCVC — B Ni vi (dé báo cáo);
- TTr.Tinh iiy, TTr HDND tinh (báo cáo);
- Ban To chi'rc tinh üy;
-Lisu:VT,

Nguyn Van TrInh

