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HO! BONG TUYEN D1NG 
VIEN CHUC NAM 2019 

S: 75/QD-HDTDVC Tuyên Quang, ngày 03 tháng 03 nám 2020 

QUYET BNH 
• A A • A A V A Ye vlçc thanh lip Ban Kiem tra Phieu clang ky diy tuyen 

viên chtrc ngành Van hóa, The thao Va Du ljch nãm 2019 

CHU T!CH  HO! BONG TUYEN DUNG  VIEN CH1C NAM 2019 

Can cir Nghj djnh s 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 cüa ChInh phü v 
tuyn diing, sü diing và quân 1 viên chüc; 

Can cü Quyt djnh s 33/2013/QD-UBND ngày 20/12/2013 cüa Uy ban 
nhân dan tinh v ban hành Quy djnh phân cp quân 1 viên chüc; Quyt djnh s 
04/201 8/QD-UBND ngày 10/7/2018 cüa lily ban nhân dan tinh sira di, b sung 
mt s diu cüa Quy djnh phân cp quán 1 viên chüc ban hành kern theo Quyt 
djnh s 33/2013/QD-UBND ngày 20/12/20 13 cUa US'  ban nhân dan tinh; 

Can cir Quy& djnh so 1374/QD-UBND ngày 28/11/2019 cüa lily ban nhân 
dan tinh v phé duyt k hotch tuyn diing viên cht'rc tinh Tuyên Quang näm 2019; 

Can cü K hoch s 01/KH-BCD ngày 20/02/2020 cüa Ban Chi dto tuyên 
d%ing viên chüc näm 2019 tinh Tuyên Quang; 

Can cü Quyêt djnh s 66/QD-SVHTTDL ngày 28/02/2020 cüa S Van 
boa, Th thao và Du ljch v vic thành l.p Hi dng tuyn dung viên chüc 
ngành Van hóa, Th thao và Du ljch näm 2019; 

Xét d nghj cüa Thu kS'  Hi dng tuyn ding viên chirc ngành Van hóa, 
Th thao và Du ljch näm 2019, 

QUYET BNH: 

Biu 1. Thành 1p Ban Kim tra Phiu dang kS' dir tuyn viên chüc ngành 
Van hóa, Th thao và Du ljch nàm 2019 gm các ông, bà có ten sau: 

1. Tru&ng ban: Ba D Thu Huung, Giám dc Thu vin tinh, Phó Chü tjch 
Hi dng tuyn diing; 

2. Uy viên: Ong Nguyn Hng Son, Phó trithng PhOng Quãn iS' th diic th thao; 

3. Uy viên kiêm thu kS':  Ba Du Thj Hang, Phó tru&ng Phông T chüc - 
Pháp ch. 



Diu 2. Ban kim tra Phiu dàng k dir tuyn thirc hin các nii dung kim 
tra v h so, các van bang, chimg chi dào tto, bi dizOng cüa ngithi dir tuyn 
theo yêu cu cüa vj trI vic lam cn tuyn dung. Thirc hin thim vçi theo ch d 
kiêm nhim và tir giãi th sau khi hoàn thành thim v11. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k. 

Thành viên Hi dng tuyn dimg viên churc Si Van hóa, Th thao và 
Du ljch näm 2019; nguèri dung du các co quail, don vj có lien quan và các 
ông, bà Co ten tai  Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay]. 

Noi nithn: 
- Nhu Diêu 3 (thuc hen); 
- LAnh dao Si; 
- Li.ru: VT, TCCB. 

CHU T!CH  HO! BONG 

PHO GIAMBOC SVANHOA, 
THE THAO VA DU L!CH 

Nguyn Van Hôa 
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