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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM

So: 2525/QD-UBND

Long An, ngày 15 tháng 7 nám 2019

Dc 1p - Tu.r do - Hanh phüc

QUYET D!NH
V vic cong nhn két
trñng tuyén kr thi thãng hng viên chü'c hành chmnh
trong don v sy' nghip cong 1p näm 2018
qua

CIIIJ T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH LONG AN
Can eli Lut T chi'rc chinh quyn dja phuang ngày 19/6/2015;
Can eli Nghj djnh 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 eüa Chinh phü quy dinh
v tuyn d%lng, sIr d1ing và quãn 1 viên chlre;
Can cIr Nghj djnh sô161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cIra ChInh phü slra dôi,
b sung mt s quy djnh v tuyn diing cong chlre, viên ehlre, nâng ngch cong chfrc,
thang hang viên ehlrc và thirc hin ch d hçip dông mt
loai cong vic trong ca
quan hành chInh nhà rnrâc, dan vi sr nghip cong
Can cli Thông ti.r 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 cüa B trtthng B Ni
vii quy djnh v chlre danh nghê nghip và thay dôi chlre danh nghê nghip dôi vi
viênchlrc;
Can cli van bàn sO 6409/BNV-CCVC ngày 28/12/2018 cIra Bô Ni vi ye vic tO
churc thi nãng ngch cOng chCrc, thi thàng hng viên chlrc hành chmnh näm 2018;
Xét dê nghj cUa Hi dông thi thäng hang viên chlre hành chInh trong dan vj sir
nghip cong 1p näm 2018 ti Báo cáo 5 98/BC-HDTTHVC ngày 09/7/2019,
QUYET DNH:
Diêu 1. Cong nhn kt qua trüng tuyn kS' thi thang hang viên chlre hành chInh
trong dan vj sir nghip cOng 1p näm 2018 cIra tinh Long An dôi vâi 36 viên chlrc
(kern theo danh sách).
Diêu 2. Giao Giám doe S Ni vi triên khai kêt qua k' thi thäng hang viên chlrc
hành chInh trong dan vi sir nghip cong 1p näm 2018 theo dIng quy djnh.
Viên chlre trIng tuyên dtrçic bô nhim chCrc danh ngh nghip va hrning luong
& chlrc danh nghê nghip mâi kê tr ngày 01/7/2019.
Diêu 3. Chánh Van phông Doàn dai biêu Quôc Hi, Hi dng nhan dan va Uy
ban nhân dan tinh, Giám doe S& NOi vii, Hi dOng thi thAng hang chlre danh viên chlrc
hành chInh trong dan vj sir nghip cOng 1p näm 2018 chju trách nhim thi hành quyt
djnh nay.!.
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- Nhii Diêu 3;
- Vi Cong chc, viên chc (BQ Ni vi);
- CT. UBND tinh;
- S NOi vu;
- PhOng THKSTTHC;
- Liru: VT.
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