
BAN QUAN L' VQG PHI.XOC BINH CONG HOA XA 1191 CHU NGII1 VftT NAM 
1191 DONG xET i'HANG HANG 	Dôc Lap - 'Fir do - Ilanh phüc 

VIEN ciiirc 

S& jt /TB-HDXTH 	 Ninh Thuán, ngàyzlj tháng 7 näm 2020 

THONG BAO 
Vê vic to chuc xét thãng hang chü'c danh nghê nghip viên chñc 

Ban quãn 1 Vu'ôn quôc gia Phu'ó'c Binh näm 2019 

Can cü D an so^ 08/DA-BQLVQGPB ngày 18/10/2019 cüa Giám dc 
Ban quãn I Vu'än quôc gia Phuc Binh To chüc xét thäng hang chüc danh nghê 
nghip tü hang IV len hang III và tuong duong dôi vOi viCn chüc thuc các 
phông chuyCn rnôn, các dan vi trirc thuc Ban quãn 1' Vi.r?yn quôc gia Phiióc 
Binh näm 2019; 

Can cir Kc^ hotch s 18/KFI-BQLVQGPB ngày 21/7/2020 cüa Ban quân 
1' Vun quôc gia Phuàc Binh to chirc xét thàng hang chirc danh nghê nghip 
viCn chü'c Ban quãn 1 Vtthn quôc gia Phuàc Binh nãm 2019; 

I-Iôi dông xét thàng hang viên chrc hành chInh Ban quãn 1 Vu&n quôc 
gia PhuOc Binh thông báo vic to chirc xét thäng hang chirc danh nghC nghip 
viCn chirc Ban quart l Vithn quôc gia Ph.râc Binh nãm 2019, nhu sau: 

1. Ké hoch xét thàng hing: Thuc hin theo K. hoch so 118/KIT-
J3QJ..VQGPJ3 ngày 21/7/2020 cüa Ban quän 1 Vun quôc gia Phiióc Binh to 
chCrc xát thang htng chirc danh nghC nghip viCn chrc Ban quân l' Vi.thn quOc 
gia Phuóc Birth närn 2019. 

2. Nôi quy xét thing hng: Thirc hin Thông tu so 03/2019/Ti'-BNV 
ngày 14/5/2019 cüa Bô Nôi vu si1ra dôi, bô sung mt so quy djnh ye tuyên dung 
cong chirc, viên chrc, nâng ngich cong chirc, thäng hing viCn chirc và thirc hin 
chê d6 hop  dông rnt sO loai cong vic trong ca quan hành chInh nhà rnrâc, don 
vi sir nghip cOng lip (Quy chê to chüc xét tuyCn cOng chirc, viên chic, xét 
thãng hang chirc danh nghê nghicp viCn cht:rc). 

3. IIInh thtrc: PhOng vn thirc hành. 

4. Ni dung, thôl gian, da dim to^ chfrc xét 

- Ni dung: Thirc hin theo Quy chê to chüc xét tuyên cong chüc, viCn 
chüc, xét thäng hing chtrc danh nghC nghip viCn chüc cüa 13 Ni vii (ban hành 
kern thco Thông tu so 03/2019/'I'T-BNV ngày 14/5/2019 ca Bô Ni vii sa dôi, 
bô sung tmt so quy dnh ye tuyCn dung cong chüc, viCn chtc, nâng ngch cong 
chüc, thãng hang viCn chirc và thrc hin chC do hçp dông mt so loai cOng vic 
trong ca quan hành chInh nhà nuó'c, dan vi sir nghip cong 1p). 

- Thôi gian to chirc xét: TO^ chrc xét thang hang viên chirc hoàn thành 
trong tháng 9/2020. 

- Dja diem: I-hi dông sê thông báo sau. 



5. Vê diui kiin, tiêu chun: Theo khoãn 2, miic 2 Kc^ hoch so 18/KI-I-
BQLVQGPB ngày 21/7/2020. 

6. Danh sách viên chfrc dü diu kiin dy xét Ming hang: Danh sách 
theo De an so 08/DA-BQLVQGPB dã thrqc üy ban nhân tinh phé duyt tai Cong 
van so 4832/UBND-VXNV ngày 25/11/2019 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh 
ye vic to chc xét thàng hang viên chic hành chInh thuc Ban quãn 1 Vu&n 
quôc gia PhijOc Binh näm 2019. 

Hi dng xét thãng hang viên chüc Ban quán 1 Vun quc gia Phtx&c 
Binh närn 2019 thông báo den don vi trixc thuc, viên chüc thuc các phOng 
chuyên mon thuc Ban quán 1 tham dx kS'  xét thäng hang chüc danh nghê 
nghip viên chrc (viên chi:rc hánh chinh). Trong qua trInh thrc hin nêu có phát 
sinh vung mac, dê nghj don vi trirc thuc, viên chirc thuc Ban quán 1 thông 
tin ye Hi dông xét thang hang viên chüc dé tong hap, giâi quyêt theo thâm 
quyên hoc báo cáo Ban quân 1 theo quy djnh./. 

Noi nhIn: 
- UBND tinh; 
- Si Ni viii; 
- Ban Iãnh dao Ban quân Is'; 
- Cie don vi trrc thuc Ban quán Is'; 
- Cie phông chuyên mon thuc Ban quãn Is'; 
- Trang thông tth din tir ccia Ban quãn l'; 
- Niêm yet tai trV  so  Ban quãn 1'; 
- Ltru: VT, HDXTI-1. 
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