
UBND T!M{ TUYEN QUANG 
So VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p -  Tir do  -  Hinh phüc 

    

So: J/SVHTTDL - TCPC Tuyên Quang, ngày 19 tháng 02 nám 2020 
V/v xây d%rng Danh m11c tài 1iu 

on tp sat hch tiêp nhn viên chirc, cánb, 
cong chrc cp xâ vão lam cOng chüc cap tinh, cap huyn 

KInh gui: Si Ni vii. 

Thiic hin Van bàn s 03/HDKTSH ngày 18/02/2020 cüa Hi dng kim tra 

sat hch v vic xây dirng b d và dáp an sat htch tip nhn viên chüc, can b, 

cong chüc cp xà vào lam cong chüc cp tinh, cp huyn, 

Sà Van hóa, Th thao và Du ljch xây dirng Danh milc tài lieu On tp chuyên 

môn, nghip vii vj trI vic lam: Chuyên viên qun 1 van hóa và gia dInh, Phông 

Van hóa và Thông tin, Uy ban nhân dan huyn Ham Yen. 

(Co danh myc tài lieu kern theo). 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch trãn trng giri dn Qu Ca quan./. 

Noi nhn: 
- Nhix trên; 
- LAnh dao Sâ; 
- Linu: VT, TCPC. 



SAT HACH 

MVC TAI LIEU 

NG CHUC CAP XA LAM CONG CH11C 
UYN NAM 2020 

Stt Ten van ban Ghi chü 

1 Lust  Phông, chng bto 1irc gia dInh 2007 

2 Chi thj s 49-CT/TW ngày 2 1/02/2005 cüa Ban Bi thu v "Xây 
drng gia dInh thai kS'  Cong nghip hóa, hin dai  hóa dat nuâc 

3 Quy& djnh s 629/QD-TTg ngày 29/5/2012 cüa Thu tuó'ng 
ChInh phü ye phê duyt Chiên 1uc phát triên gia dInh Vit Nam 
den nAm 2020, tam nhIn 2030 

4 Ngh djnh s 167/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cüa ChInh phü 
Quy dnh xr phit vi phm hành chinh trong linh virc an ninh, trât 
tir, an toàn xã hi; phông, chông t nn xã hi; phông cháy và 
chi3a cháy; phông, chông bao  lirc gia dInh 

5 Quy& dijnh s 28/QD-UBND ngày 28/01/2013 cüa Uy ban nhân 
dan tinh phê duyt Phé duyt Quy hoch tong the phát triên du 
ljch tinh Tuyên Quang den näm 2020, djnh huàng den näm 2030. 

6 
Chin luçic phát trin van hoá dn nàm 2020 ('theo Quyê't djnh 
so 581/QD-TTg ngày 06 tháng 5 nám 2009 cza Thz tithng 
ChInh phi). 

7 
Thông tu so 18 /201 1/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 cüa B 
Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh mâu ye to chi'rc và hot 
dng cüa câu lac  b the dic the thao co so. 

8 
QD sé 2164/QD-TTg ngày 11/11/2013 cña Thu tuàng ChInh phü 
Quy hoch tong the phát trien h thông thiêt che van hóa, the 
thao CO S1 giai dotn 20 13-2020, djnh hithng den näm 2030. 
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