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THÔNG BAO 
Kt qua xét tuyn viên chfrc lam cong vic h trç, phiic vit 

trong các don vj sr nghip giáo diic và dào tio 
qun Son Trà nàm 2022 

CAn ctr Quyt djnh s 386/QD-SNV ngày 08 tháng 9 nAm 2022 cüa Giám d& 
S Ni viii thành phô Dà NAng ye vic phê duyt kêt qua xét tuyên viên chirc lam 
cong vic ho trci, phiic vi trong các dan vj sx nghip giáo dic và dào tao  thuc 
UBND qu3n  San Trà näm 2022, 

Hi dng tuyn diving viên chüc q4n  San Trà thông báo: 
1. Kt qua xét tuyn viên chüc lam cong vic h trçi, phic vii trong các dan 

vj sir nghip giáo dc và dào tao  qun Son Trà närn 2022 (Co danh sách phê 
duyt kêt qua xét tuyên kern theo). 

Thông báo nay thay cho Gi.y thông báo k& qua trüng tuyn tOi cá nhân. 
2. Cham  nht ngày 11/10/2022 (thir 3), ngithi trüng tuyn phài dn UBND 

qun San Trà (trrc tiêp tai  Phàng Ni vii qun San Trà, dja clii: so 02 Dông Giang, 
phu?ng An Hài Tây, qun San Trà, thành phô Dà Nng ho.c lien h so din thoi 
0236.3944057) dë xuât trInh bàn chinh (kern theo bàn photo cong chirng) các van 
bAng, ching clii, giây ti sau: 

a) BAng t& nghip chuyên mon theo yêu cAu cüa vi trI vic lam dã dAng k' 
xét tuyên, nghip vi chuyên mon (nêu co), bang diem kêt qua hçc tap. 

b) Chüng chi tin h9c, ngoi ngü theo Phiu däng k dij tuyn. 
c) Phiu 1 ljch tu pháp do ca quan có th.m quyn cap. 

d) Gi.y ch'crng nhan di tuçing ru tiên (neu co). 
d) Bàn kê qua trInh dóng Bâo him xA hi (di vâi nguii dã tham gia cong 

tác tai  vj trI vic lam duçic tuyën ding). 
Hi dng tuyn d'ing viên chüc h trg, p1c v trong các don vj sr nghip 

giáo diic và dào tao  qun San Trà thông báo den các ca quan, dpn vj và cá•nhan 
có ten trong danh sách phê duyt kêt qua xét tuyên duçxc biêt./__ 

Noi nh?In: 
- Lnh dao  UBND qun; 
- Van phông UBND qun; 
- Trang Thông tin din tü qi4n; 
- Li.ru: VT, HDTD.3. 
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