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Van Lang, ngày 13 tháng 01 näm 2021

THÔNG BAO
Mt s ni dung trong vic tuyên di,ing viên chwc
Ban Quãn 1 dr an dâu tir xây dij'ng cong trInh huyn Van Lang
Can ctNghj djnh s 115/2020/ND-C'P ngày 25/9/2020 cia C'hInhphü quy
djnh ye tuyên ding, th ding và quán l3 viên chz'c;
Thông tu' so' 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 nám 2019 cia Bó tru'&ng
Bó N5i vy si'ca dOi, bô sung m77 sO quy djnh ye tuyên dyng cOng chi-c, viên chic,
náng nggch cOng ch&c, tháng hgng chi'c danh nghê nghip viên chic và thy'c
hin chê dç5 hQp dOng m5t sO 1oi cOng vic trong Cu' quan hành chInh nhà nu'óc,
dcrn vj st nghip Cong lP,'
Ban Quân 1 dr an du tu xây dimg cong trmnh huyn Van Lang thông báo
mt s ni dung ye vic tuyên ding viên chirc Ban Quàn 1 dir an dâu lit xay
dirng cong trInh huyn Van Lang nhu sau:
I. NQI DUNG VA H!NH THtC: XET TUYEN
II. TO CHtC HIf(ING DAN ON TiP vA THU PHI Tifi TUYEN:
1. Ti chfrc htthng dn on tp:
Hi dng tuyn diing t chüc huàng dk on tp cho thi sinh vol th&i gian,
dja diem, ni dung nhu sau:
- Thii gian: Tir 8 giô' 00 phüt, Thu bay, ngày 16/01/2021.
- Dja dim: Tii phông h9p tang 3, nhà B, UBND huyn Van Lang, tinh
Lng So'n.
2. Thu phi thi tuyn:
Vic thu phi thi tuyn di.rcic thirc hin theo Thông lit s 228/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 cüa B Tài chInh Quy djnh mirc thu, ch d thu, np, quãn l và
si:r diing phi tuyên dyng, dir thi nâng ngch, thng hung cOng chüc, viên chirc.
Trén cci sâ s hrcing h s dng k dir tuyn, Mirc thu phi tuyn dyng di
vcci môi thI sinh däng k là 500.000 dông/ngithi. Th&i gian np phi tuyn dimg
trithc 17 giô' 00 phñt ngày 29/01/2021.

Lu'u j: Thi sinh không np phi tuyn dyng thI khOng dü diu kin xét
tuyên.
ifi. TO CIIUC PHONG VAN:
- Th&i gian: Tfr 07 giô' 00 phüt, ngày 30/01/2021.
- Dja dim: Ti phông h9p tang 3, nhà B, try sO' UBND huyn Van Lang.

- Ni dung phông vAn: V trInh d hiu bitt chung và nng lirc, trmnh d
chuyên môn, nghip vçi.
- Th?ii gian phöng vAn di vâi mi thI sinh là 30 phiit, trong do: Thai gian
chuân bj tôi da 15 phüt, thai gian trà 1?ii ti da 15 phüt.
IV. DANH MUC TAI LIIU ON TAP VONG 2 K Till XET TUYEN
VIEN

cmrc.
A

A •A

1. Ye trinh dç hieu biet chung

ye

- Lut Viên chüc s 58/2010/QH12 và Lut Viên chüc s1ra di 2019;
: Nghj djnh s 11 5/20201ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh
tuyên ding, sü dung và quãn 1 viên chüc;

- Thông ttx s 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 nm 2019 cUa B tris&ng
B Ni vçi sra dôi,bô sung mt quy djnh tuyên ding cong chüc, viên chüc,
nâng ngach cong chrc, thang hng chüc danh nghê nghip viên chIrc và thirc hin
chê d hqp dông mt
loai cong vic trong cci quan hành chInh nhà nuóc, dcm
vj sr nghip Cong
so

ye

so

lap.

2. V nãng hrc, trInh d chuyên mon nghip viii
- Li4t Xây dirng s 50/2014/QH13 ngày 18/06/20 14.
- Lut Dâu thAn

so

43/2013/QH13 ngày 26/11112013.

- Nghj djnh s 5 9/20 15/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü v quãn l
dir an dau tu xây dmg. Nghj dinh 42/2017iND-CP ngày 05/4/2017 cüa ChInh
vic süa dOi, bô sung mt sO diêu Nghj djnh 59/2015/ND-CP ngày
phü
18/06/2015 cüa Chinh phü quân 1 dir an dâu tu xây drng.
so

ye

ye

- Nghj djnh s 37/2015/ND-CP ngày 22/4/20 15 cCia ChInh phii quy djnh
chi tiêt hçp dOng xây dirng.
ye

- Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü v quãn 1
chi phi dâu tu xây drng cOng trmnh.
- Nghj djnh s 63/2014tND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChIiih ph' quy djnh
chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Luât dâu thâu ha chon nhà thâu.
ye

Ban Quãn 1 dçr an dAu tix xây dirng Cong trInh huyn Van Lang thông báo
ni dung
vic tuyên ding viên chüc Ban Quãn 1 dir an dâu tu
mt
dimg cong trinh huyn Van Lang nhu trên./.
so

ye

xay

No'i nhin:
- UBND huyn; (b/c)
- Phông NOi vi1;
- Trang TTDT huyn;
- HDTD và các Ban giüp vic;
- ThI sinE dr thi; (06)
-Ltru:VT,HSTD.
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