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Dan Phu'çrng, ngayllfthang 3 nám 2019

THÔNG BAO
V chi tiêu, s hrçrng và tip nhn h so' thi tuyn cong chfrc cp xa, thj trn
thuc huyn Dan Phirçrng nãm 2019
Thirc hin Quyt djnh s 1059/QD-UBND ngày 06/3/2019 cüa UBND
thành phô Ha Ni ye vic phê duyt chi tiêu và ban hành Kê hoach tuyên diing
cong chrc xâ, phr?ng, thj trân thuc thânh ph Ha Ni nàm 2019, Cong van s
476/SNV-CCVC ngày 13/3/201? cüa S&Ni vii thành phô Ha Ni v vic
huóng dan thông báo chi tiêu, tiêp nhn ho so thi tuyên cOng chi'rc cap xã 11am
2019, UBND huyn Dan Phizçmg thông báo:
1. Clii tiêu tuyn drng cong chfrc cp xã thuc huyn Dan PhurQng
Tng s 11 chi tiêu; trong do:
- Chirc danh Dja chInh- Xây drng: 04 chi tiéu (Thç An: 01 Dja chi
Dan Phixçing: 01 Xây drng, DOng Tháp: 01 Xây dirng, Hông Ha: 01 Xây dm
Yêu cu: T& nghip Dai bce trâ len, ngành (hoc chuyên ngành):
chInh (Thç An), Xây dirng (Dan Phucing, Dng Tháp, Hng Ha);
- Chirc danh Tài chinh - Kê toán: 02 chi tiêu (Hông Ha: 01, Lien Ha: 01);
Yêu cu: T& nghip Dai hc tr& len, ngành (hoc ehuyên ngành): K toán.
- Chirc danh Tis pháp - H tjch: 05 chi tiêu (Thj trn PhUng 01, Phixo'ng
DInh 01, Th An 01, Thuçrng M 01, Ht Mo 01);
Yêu cu: T& nghip Dti hc trà len, ngành (hoc chuyên nganh): Lut.
2. Thôi gian, dja dim phát hành và thu nhn h so', 1 phi diy thi
- Nhüng ngizOi có dü diu kin, tiêu chun dir tuyn và có nguyen vQng
däng k dir tuyên t.i huyn Dan Phizçmg lay mâu don däng k dr tuyên (mâu so
5), mâu so yêu 1 ljch mu so 7) trên cong thông tin din t1'r cüa huyn Dan
Phiqng (http ://danphuong.hanoi.gov.vn).
- Thôi gian nhn h so: Tü ngày 15/3/2019 dn 17 gii 00 ngày 13/4/20 19
(trong gi hãnh chInh các ngày lam vic);
- Dja dim tip thin h so: B ph.n tip nhn và trâ kt qua giái quyt
thu tiic hãnh chfnh UBND huyn Dan Phung;
- L phi dir tuyn: 400.000dlthI sinh.
Thông tin chi tit v diu kin, tiêu chun, thii gian tuyn ding tuyn
cong chüc cap xA thuc huyn Dan Phizqng nim 2019 xem tai cong thông tin
din tCr huyn Dan Phuçrng (http://danphuong.han.oi.gov.vn) tir ngày 15/3/2019.
Thông báo nay &rcirc niêm yet cong khai tai tri sr UBND huyn, tri s& UBND
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các xâ, thj trn; ckrqc phát trên Dài truyên thanh huyn, xã, thi trn và dtra len
Cong thông tin din tr cüa huyn Dan Phuçing tir ngày 15/3/20 19 den ngày
13/4/20 19 dê ngu?ii có nguyen vQng biêt vâ thrc hin././
No'i nh(in:72'
- St Ni vu TP Ha Nôi;
(d b/c)
- TT Huyn us';
- Chü tjch, các Phó CT UBND huyn;
- Van phông HDND&UBND huyn; (dê dãng tin)
- Trung tam VHTT và the thao huyn; (de thra tin)
- Phông NOi vii huyn;
(d niêm yet)
- UBND các x, thj trn thuc huyn;
- Ban Giám sat HDTDCC;
- Luu: VT, NV, HF)TDCC.

