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THÔNG BAO 
Ve vic cong khai danh sãch chuyn di vi tri cong tic di vói 
cong chfrc, viên  chüc thuc Ban quãn 1 VQG Phtr&c Binh 

Can cir Nghj djnh s6 158/2007/ND-CP ngãy 27/10/2007 cUa Chinh phU 
Quy djnh danh m%ic các vi trI cong tic và thi hn djnh kS'  chuyên dôi vi tri cong 
tic dôi vri can b, cong chrc, viên chfrc; 

Ban quán l Vuôn quôc gia Phithc Binh thông báo cong khai danh sách 
chuyên dôi vi trI cong tic dôi vi cong chüc, viên chirc thuc Ban quán 1 VQG 
Phtxâc Binh, nhi.r sau: 

1. Niêm y& cong khai danh sách chuyn di vi trI cong tic di vâi cong 

chi.'rc, viên chrc thuc Ban quãn 1 VQG Phuàc Binh theo quy dnh. 

2. Dja diem niêm yt: Ti trii so' lam viêc Ban quán 1 VQGPB. 

3. Thii gian niêm yet: 30 ngày ( tr ngày 03/12/2018 den ht ngày 

02/01/2019). 

Trong th?ii gian niêm yt, nu cong chüc, vién chrc vi ngi.thi lao dng 

thuc Ban quân l VQG Phi.râc Binh có kin phán ánh, thAc mAc vic danh 

sách chuyên dôi vi trI cong tác dôi vOi cong chi'rc, viên chi.'rc thuc Ban quãn l 

VQG Phuàc Binh; de nghj ghi kin phàn ánh và gCri v6 Ban quãn 1 VQGPB 

(qua phèng To^ chrc-Hành chinh) dtng hçip, tham mixu Giám dc Vu&n giãi 

dáp. 

Ban quân 1 Viryn quc gia Phithc Binh thong báo dn toãn the^ cong 

chirc, viên chiic và ngithi lao dng trong dun don vi d bit vâ thrc hin. 

Trân tr9ng.I. 

Noi nhân: 
- Don vi trirc thuc; 
- Các phông nghip vi; 
- Trang tin din lilt cüa Ban Quãn 1)'; 
- Liru: VT, TCHC. 


