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CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Ti.r do - Hinh phüc

S: LY'I /BC-HDKTSH

Chit Se, ngày i 5 tháng+nám 2019

BAO CÁO
Ket qua tham dnh ho so' va ket qua sat hich vice tuyen diing, tiep nhn cong
,
A
chirc cap xa khong qua thi tuyen thuçc huyçn Chir Se nam 2019
A

•

A

•A

A

A

P.

•.

A

A

A

A

Can cü Thông tu s 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 cüa B Ni
hu&ng dan ye chüc trách, tiêu chuân cii the, nhim vij và tuyên diing cong chIrc
cap xã, phi.thng, thj trân; Quyêt djnh 15/201 4/QD-UBNID ngày 11/8/2014 cña
UBND tinh Gia Lai ye vic sira dôi, bãi bO, bô sung mt
diêu cüa quy chê to
chüc tuyên dicing cong chüc xâ, phuông, thj trail thuc tinh Gia Lai;
Can cü Quyt djnh s 26/201 8/QD-UBND ngày 31/10/2018 cüa UBND
tinh Gia Lai ye vic ban hành quy dnh quãn 1 cong tác ni vii thuc tinh Gia
Lai;
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Can cir Van ban s 145 1/SNV-XDCQ ngày 26/9/2019 cüa Sâ Ni vi v
vic tuyên diing, tiêp th.n cong chirc cap xã không qua thi tuyên thuc huyn
Chu Se näm 2019;
Thirc hin Quyt djnh si 1000/QD-UBND, ngày 22/10/2019 cüa Chü tjch
UBND huyn ye vic thành 1p Hi dông kiêm tra, sat hach dôi vOi ng.thi duçic
dê nghj tiêp nhn vào cong chüc cap xã không qua thi tuyên nàm 2019;
Xét h so d nghj cüa Co quan, don vj và h so cüa ngi.r?i dugc d nghj
tuyên diing, tiêp nhn cong chirc cap xä không qua thi tuyên thuc huyn Chi.r
hch to chüc ngày 15/11/20 19. Hi dông kiêm
Se näm 2019, can cü kêt qua
tra, sat hch báo cáo kêt qua thâm djnh ho so và kêt qua sat hch vj trI cOng chrc
Tu phaps-H tjch tai UBND xã Albä huyn Chu Se, nhu sau:
I. V biên ch dtrçrc giao
II), huyn Chu Se, tinh Gia Lai hin nay có 18
UBND xä Albä (xã
can b, cOng chüc con thiêu 03 can b, cong chüc (trong do thiêu chüc danh
Cong chirc Tu pháp — H tjch).
i• V h1 so' dáng k thiyc hin vic tuyên diing, tiêp nn cong chu'c
A
cap xa khong qua thi tuyen thu9c huyçn Chir Se nam 2019 doi voi ha Uran
H' Niro'ng vào cong chile Tir pháp-H tjch tii UBND xã Albä.
+ V diu kin, tiêu chuán: Theo quy djnh ti Diéu 2, Thông tu
06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 cüa B Ni viii huàng dan ye chüc trách,
xâ, phu&ng, thj trân
tiôu chuân
the, thim vi và tuyén diing Cong chüc
nhu sau:
sat
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Cong chirc cap xã phãi có dü các tiêu éhuân chung quy djnh tai Diêu 3 Nghj
djnh so 112/20111ND-CP ngày 05 tháng 12 nàrn 2011 cüa ChInh phü ye cong
chirc xä, phu?mg, thj trân Va the tiéu chuân c1t the sau:
- Do tuôi: Dü 18 tuôi trâ len;
- TrInh d van boa: Tot nghip trung h9c phô,thông;
- TrInh d chuyên môn: Tot nghip trung cap chuyên nghip tr& len cüa
ngành dào to phü hcp von yêu câu nhim v11 cüa chirc danh cOng churc dixçic
dam nhim;
- TrInh d tin hçc: Co chirng chi tin hçc van phOng trInh d A tth len;
- Tiêng dan tc thiêu so: a dja bàn cong tác phãi si'r ding tiêng dan tc
thiêu so trong hott dng cOng viii thI phãi biêt thành thio tiêng dan tc thiêu
so phühçpvói dja bàn cOng tác do; nêu khi tuyên diing ma chua biêt tiêng dan
tc thiêu sO thI sau khi tuyên diing phãi hoàn thành lap hçc tiêng dan tc thiêu
so phü hqp vói dja bàn cOng tác duçic phân công;
- Sau khi duçic tuyên dung phãi hoàn thành lap dào tio, bôi dixOng quãn 1
hành chInh nhà nuOc và 1&p dào tao, bOi duong l 1un chInh trj theo chi.rcing
trInh dOi 'vâi chi'rc danh cOng chi.rc cap xã hin dam nhim.
-Vê Sciyêu ljch cia bà Uran H'Nwcing, nhusau:
Ngày tháng näm sinh: 1993. Dan tc: Jrai
Ton giáo: Không
Quê quán: xâ Auyn, huyn: Chu S, tinh Gia Lai.
Ncii a hin nay: Thj trân Chu Se, Gia Lai;
Chuyên mOn: Cir nhân Luat.
Tin h9c: B, Ngoi ngU: TOEIC:450
(co ho so' kern theo)
III. L do tuyn diing, tip nhn vào cong chfrc cp xã:
Ba Uran H' Niicing dirge UBND tinh Gia Lai di h9c h ci:r tuyn theo
d an 03/DA-TU ngày 12-6-2009 cüa Tinh üy Gia Lai (Quyêt djnh so 1220/QDUBND ngày 27/9/20 11 cüa UBND tinh GiaLai ye vic Cu hçc sinh di hpc h cü
tuyên tai tnthng Dai hc Lutt thành phô Ho ChI Minh, näm 2011). Sau khi tOt
nghip sê duçrc xem xét bô trI cOng tác cho phü hçip vai trinh dO chuyên mon
di.rqc dào to theo quy djnh.
Xét d nghj cüa UBND xâ Albä tai To trInh s 32/TTr-UBND ngày
15/8/2019 ye vic tiêp nhn cong chirc Tix pháp — Ho tjch xâ. Can ci tInh hInh
thirc t tj UBND xa Alba (xã 1oti II), huyn Chu S, tinh Gia Lai hin nay có
18 can bO, cOng chüc cOn thiéu 03 can bO, cong chüc (trong do thieu chi'rc danh
COng chüc Ti.r pháp — HO tjch).
IV. Kt qua sat hch v trInh d, Hang 1ic:
Ba Uran H' Nuang cO trInh dO hiu bit và nang lirc chuyên môn, nghip
vi1 tOt, dáp ung dirge yêu câu cong tác cüa vj trI cOng chüc Ti.r pháp — HO tjch.
Dt: 92 (chin muoi hai) dim sat hch v trinh dO hiêu biêt chung và näng lirc
chuyên mOn, nghip v11, dü diêu kin tnng tuyên vào cOng chüc Tu pháp — HO
tjch theo Quy chê kiêm tra, sat hch do TJBND huyn ban barth.

Trén day là kt qua thm djnh h sd và kt qua sat hch xét tuyn diving, tip
nh.n cong chüc cap xà không qua thi tuyén thuc huyn Chu Se näm 2019, HOi
dông kiêm tra, sat hch báo cáo UBND huyn biêt, cho kiên./.
Noinhmn:
- Các thành viên Hi dông;
- UBND huyn;
- LuuVT.
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