
BO NO! vu CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

We Ip - Tir do - Hnh phác 

S: LO 4/TB-BNv [là Nói, ngày '/2W tháng 5 nám 2021 

THÔNG BAO 
Ké hoch thi tuyn chu'c danh Vi trtr&ng Vii Tong hqp, B Ni v11 näm 2021 

Can cir Ke^ ho?ch s6 2068/KH-BNV ngày 12/5/2021 ccia B6 Ni v11 thi 
tuyên chüc danh Vi tnr&ng Vii Tong ho,  p, B Ni vi nãm 2021, B Ni vii thông 
báo Ké hoach thi tuyên nhu sau: 

1. Chuc danh thi tuyn: Vy tru'ö'ng Vy Tong hqp, Bô Nôi vu. 

2. Các thong tin lien quan ve thi tuyên 

- Các ni dung lien quan dn thi tuyên thrçyc quy djnh cu the^ tai  Quyêt djnh 
so 263 1/QD-BNV ngây 06/10/2017; Ké hoach so 2068/KH-BNV ngày 12/5/2021 
có the tra c1ru trên Cong thông tin din td cüa Bô Ni v11 (moha.gov.vn). 

- Thông báo thi tuyn thxqc dang tâi trên Báo Nhân Dan; Cng thông tin 
din t1r cüa Bô Ni vu; Tp chi To chüc nhà nuc. 

3. Thbi gian và dja diem nhn ho so 

- Vé th6i gian: 

+ Thi gian dàng thông báo và tip nhn h6 so dang k' dir thi: Tii ngày 
12/5/2021 den hét ngày 08/6/202 1. 

+ Th?i gian thm djnh h6 so: Tir ngày 09/6/2021 den hêt ngày 15/6/2021. 

+ Thông báo danh sách nguii dü diu kin du thi và thyi gian, da dim, 
chü dé cüa Dê an: îü ngày 16/6/2021 den hêt ngãy 30/6/202 1. 

+ Thi gian to chrc thi viêt: Ngày 01/7/2021. 

+ Th&i gian to chirc thi trInh bay D8 an: Ngày 29 và ngày 30/7/2021. 

+ Cong bá Quyêt djnh ngiRii tr(ing tuyn k' thi vã trao Quyt djnh bo^ nhim 
chirc vi Vii tnr&ng Vii Tng hop: Ngày 02/8/2021. 

Thai gian nêu trên cO the;' dugc diu chinh de;"  phü ho  p vâi tInh hInh thirc t 
triên khai Kê hoach. 

- Ve dja dim tip nh.n h6 so: Ho so gi.:ri ve Vii To chirc can b, B6 Nôi vii. 
Dja chi: So 8 Ton ThAt Thuyêt, Qu.n Nam Tir Liêrn, Thành phô Ha  

Ncri nhn: 
- B tru&ig; 
- Các Thtr trtróng; 
- Báo Nhândân; 
- Tap chi To chi'rc nhà nisóc; 
- Trung tam Thông tin; 
- Các don vi thuôc và trijc thuc B; 
- Liru: VT. TCCB. 
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