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U' BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA HUJNG THUY Dc Ip - Ttr do - Hanh phüc 
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Ye Ke hoch tuyen diing cong churc xa, phtro'ng nam 2018 

Can cir Quyt djnh s 1283 /QD-UBND ngày 07 tháng 5 nãm 2018 cüa Uy 
ban nhân dan thj xã Htrcing Thüy v vic ban hãnh K hoach tuyn diing cong chrc 
xã, phi.r?mg näm 2018; 

Uy ban nhãn dan thj xã HuGng ThUy trin khai, t chirc kS'  thi tuyén näm 
2018 d tuyn ding cong chüc cho TJBND các xã, phuing và thông báo mt so ni 
dung sau: 

1. S Iirçrng chi tiêu cn tuyn: 11 nguii. 

2. Diêu kiin dir tuyn: 

- Là cong dan Vit Nam, có mt quc tjch là quôc tjch Vit Nam, tr dü 18 
tuôi trâ len; 

- Co 19 ljch rO rang, ph6 cht dao  düc t&, có dü van bang, chi'mg chi phtii 
hcip vth vj trI vic lam và tiêu chun cüa chüc danh dir tuyn, có dU strc khóe d 
thrc hin nhim vu. (co biêu chi tiéu tuyên diing kern theo) 

3. Thôi gian và dla  dim np hi) so': K t1r 07 giä 30 phüt ngày 10/5/20 18 
den 17 gii ngày 15/6/2018 (nóp ho sd tgi UBND các xà, phztOiig có nhu cáu tuyên 
dyng). 

Yêu câu ye trInh d chuyên môn, vj trI tuyén diing và các thông tin chi tiêt, 
xem them thông báo c1i th tai  Phông Ni vi thj xä Huang Thüy - din1thoi: 
0234.386 1458 hoc Uy ban nhân dan thj xä Huong Thüy (Website/ http:// 
huongthuy.thuathienhue.gov  . vn). O' 

Ndi nhn: 
- Sâ NOi vv (b/c); 
- Dài Truyn thanh thj xã (d t/báo, dua tin); 
- Các xa, phithng có nhu cu tuyn dung; 
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