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THÔNG BAO 
Kt qua trüng tuyên cong chu'c lam vic 

tii UBND phuô'ng thuc qun Son Trà näm 2022 

Can c1i Quyt djnh s 312/QD-SNV ngày 10 tháng 3 nàm 2023 cüa Giám 
dôc Sà Ni vi thàrih ph Dà Nng ye vic phê duyt kêt qua thi tuyên cong chirc 
lam vic tai UBND phumng thuc qun San Trà näm 2022, Hôi dông tuyên diing 
cong chirc lam viêc tai  UBND phiRing thuc qun San Trà näm 2022 thông báo: 

1. Kt qua tr(ing tuyn cong chtrc lam vic tai  UBND phiing thuc qun 
Son Trà näm 2022 (dInh kern danh sách trüng tuyên tai  Quyêt djnh s0312/QD-
SNV ngày 10 tháng 3 näm 2023 cüa Giám dôc Sâ Ni vçi thành phô Dà Nàng). 

Thông báo nay thay cho Giy thông báo kt qua tràng tuyn tyi thI sinh 
trüng tuyên. 

2. Hoàn thin h so tuyn diing dôi v&i ngu1i trüng tuyên 

Chm nht ngày 12 tháng 4 nàm 2023 (thir Tu), nguM trüng tuyn phãi dn 
UBNI) qun San Trà (trirc tip tai  Phông Ni vii qun San Ira, dja chi: so 02 Dông 
Giang, phu&ng An Hãi Tây, qun San Trà, thành phô Dà Nng hoc lien h so din 
thoti 0236.3944.057) dê xut trInh ban chmnh (kern theo bàn photo cong chüng) các 
van bang, chirng chi, giây ti sau: 

- Các van b.ng, chrng chi theo yeu c.0 cña vi tn dir tuyn, dugc co quan 
có thâm quyên chCrng thvc; chüng nhtn dôi ttxçing uu tiên (neu co); 

- Phiu l lch tu pháp do Si Tu pháp noi thumng tth c.p; 

- Quyt djnh luang gn nht và Ban ké qua trInh dóng Bão hirn xã hi 
(doi vài các tru?ng hçmp dã có thñ gian lam vic theo ching ngành, nghê dào tao 
ho.c phü hçTp vói vi trI vic lam duçc tuyen ding); 

- Chirng chi bèii dixöng quân 1 nhâ nuic ngch chuyên vien (nu co). 

Hi dng tuyn ding cOng chüc lam vic tai  UBND phixrng thuc qu.n 
San Ira nàm 2022 thông báo den các Co quan, don vj và cá nhân có ten trong 
danh sách phê duyt két qua tuyên dçing duçic biêt./Y- 

No'i n/tan: 
- Lãnh dao UBND qun; 
- Van phông UBND qun; 
- Trang Thông tin din tir qun; 
- Ltru: VT, HDTD. 
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