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U( BAN NHAN DAN
T!NH NINH BINH
S& 39 /QD-UBND

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc
Ninh BInh, ngàyo2o2tháng 4 nám 2022

QUYET DJNH
Phê duyt kt qua tuyn diing cong chfrc trüng tuyên
K xét tuyên cong chu'c tinh Ninh BInh näm 2022 theo Nghj djnh so
140/2017/ND-CP ngày 05/12/2017 cüa ChInh phü

CHU TCH U'c BAN NHAN DAN TINH NINH B!NH
Can ci'Lut C'án b5, cong chá'c ngày 13/11/2008;
Can c& Luçit tha ddi, bd sung m5t sO' diu cla Lut can b5, cOng cht'c và
Lugt viên chz,'c ngày 25/11/2019;
Can thNghj djnh sO' 140/2017/ND-CF ngày 05/12/2017 cia C'hInhphü ve
tao ngun can b5 ti' sinh viên tO't nghip xuá't sá'c, can bç3 khoa
chInh sách thu
hQc Ire;
Can cii' Nghj djnh s 138/2020/ND-CF ngày 2 7/11/2020 cl,a ChInh phz
quy djnh ve tuyJn dyng, th ching và quán lj cOng ch'c;
Can ct' Thông tu' s 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cia Bó trtthng Bó
Nç5i vy ban hành Quy chê tO chtc thi tuyên, xét tuyên cOng chi'c, viên chi'c, thi
náng nggch cOng chi'c, thi hoc xét tháng hgng chz'c danh ngh nghip viên ch&c,
N5i quy thi tuyên, xét tuyên cOng chi'c, viên chic, thi náng nggch cOng chiIc, thi
hoçc xét thàng hgng chz'c danh nghê nghip viên chi'c;
Can cz' Thông tu' so' 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 cüa Bó tru'O'ng Bó
Nç5i vy quy djnh ma sO, tiêu chuán chuyên mOn, nghip vy và xêp lu'o'ng dOi vO'i các
nggch cOng ch&c chuyên ngành hành chInh và cOng ch&c chuyên ngành van thu';
Theo d nghj cia Ht5i dng tuyén dyng cong ch'c tinh Ninh BInh näm 2022
tgi T& trInh s6 14/TTr-HDTD ngày 18/4/2022.
QUYET D!NH:
JJiu 1. Phê duyt kt qua tuyn ding 01 cong chác ó danh sách kern theo)
trüng tuyn Ki xét tuyn cong chirc tinh Ninh BInh näm 2022 theo quy djnh ti
Nghj djnh s 140/2017/ND-CP ngãy 05/12/2017 cüa ChInh phü ye chInh sách
thu hut, tao ngun can b tü sinh viên t& nghip xut sAc, can b khoa h9c tré.

Diu 2. Giao Sâ NOi v1i quyt djnh tuyn diing d& vâi ngui cO ten trong
danh sách tai Diêu 1 theo quy djnh; các Co quan, &m vj có lien quan có trách
nhim b trI, phân cong cOng tác vâ thirc hin các ché d chInh sách cho cong
chüc theo quy djnh hin hành cüa Nba nuâc.
Diêu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc k tr ngày k ban hành.
Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Ni viii, Thu truO'ng
các cci quan có lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh này./..
Nui nhân:
-NhuDiêu4;
- Bô Nôi vu (dê báo cáo);
- HDTD cong chirc;
- Liru: VT,VP7.
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DANH SACH
QUA TUYEN DUNG CONG CHUC TRUNG TUYEN K XET TUYEN CONG CHUC
AM 2022 THEO NGH! DINH So 140/2017/ND-CP NGAY 05/12/2017 CUA CH!NH PHU
Quyt djnh sd 391/QD-UBND ngày .7.2/4/2022 cüa UBND tinh Ninh BInh)
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