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CVC QUAN L HOT BONG XAY DING

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip - Tir do - Hnh phüc

So: 6 1/TB-HDXD

Ha Ni, ngày 30 tháng 6 nám 2020

THÔNG BAO
V kt qua xét tuyn viên chfrc vào lam vic
tti Trung tam Nghiên cu'u và tir vn xây dtyng nãm 2020

Can c1r Nghj djnh s 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 cüa ChInh phü v
tuyên diving, sir dicing và quân 1 viên chüc;
Cãncü Nghj djnh s 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü
sira dôi, bô sung mt so quy djnh ye tuyên diing cong chüc, viên chrc, nâng
ngch cong ch(rc, thãng hang viên chüc và thirc hin chê d hcip dông mt so
1oii cong vic trong c quan hành chInh nhà nirâc, dan vj sr nghip cong lap;
Can Cu Thông tu s 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 cüa B trithng B
Ni vii ye vic süa dOi, bO sung mt sO quy djnh ye tuyên dçing cOng chirc, viên
chirc, nâng ngch cOng chirc, thang hang chirc danh nghê nghip viên chirc vâ
thirc hin chê d hçip dông mt so 1oti cOng vic trong co quan hành chInh nba
nuâc, dan vj sir nghip cOng lap;
Can cü Quy& djnh s 646/QD-BXD ngày 29/5/2020 cUa B Xây drng
ban hành Kê hoch tuyên dirng viên chüc näm 2020 cüa Ciic Quân 1 hoit dng
xây dirng;
Can c1r Quyt djnh s 1001/QD-BXD ngày 25/09/2017 cüa B Xây dmg
v vic thành 1p và quy djnh chüc näng, nhirn vii, quyên hn và cci câu tO chüc
cüa Citc Quàn 1 hott dng xây dirng;
Can cir Quyt djnh s 1410/QD-BXD ngày 3 1/12/2013 cüa B Xây dmg
v vic thành ltp Trung tam Nghiên ciru và ti.r van xây dmg;
Can cir Quyt djnh s 01/QD-HDXD ngày 11/01/2019 cüa Ciic tru&ng
Cijc Quán 1 hot dng xây dirng v vic phê duyt Dê an vj trI vic lam cüa
Trung tam Nghiên c1ru và tii van xây di.rng;
Can c1r Quyt djnh s 35/QD-HDXD ngày 24/6/2020 cüa Cc Quãn 1
hott dng xây drng ye vic thành 1p Hi dông tuyên diing viên chüc nàm 2020
cüa Cic Quãn 1 hott dng xây dmg;
Can cu Biên bàn h9p Hi dng tuyn d%lng viên chuc ngáy 29/6/2020 cüa
Hi dng tuyn dçing viên chuc näm 2020 cüa Ciic Quãn 1 hot dng xây dçmg;
Ciic Quân 1 hoit dng xây dirng thông báo kt qua tuyn diing viên chuc
yào lam yjéc ti Trung tam Nghien cuu yà Ui van xây drng - Ciic Quân 1 hot
dng xây dimg nhis sau:

1. Chi tiêu tuyn dijng: 20 chi tiêu.
2. Danh sách truing tuyn: 19 cá nhân, ci th nhu sau:

STT
1

HQ và ten thI sinh

Vj trI trüng tuyên

Lu'u Van Chung
Hành chInh - to chirc

2

Nguyen Thj Ng9c

3

Pham Van Hãi
So boa ho so, tài 1iu

4

Nguyen Van Dan

5

Nguyn Dirc Hiêu

6

Hoàng Drc Hip

7

Dinh Durc Tiên

8

DãngDInhDi'rc

9

Vu Quang Ti9p

10

Nguyn Kim Tuân

CQUAt
)ATE9

11

Nguyn TrI Thiiy

(ÀY DVP

12

Nguyn Hng Hãi

13

Trjnh Hoàng Mai

14

Nguyn Van Thông

15

Trân Mai Anh

16

Hoâng Th Thu Phucing

17

Nguyn Th Thu Ha

18

Trjnh Quc Thjnh

19

Lê ST Hung

.
.
Tu van tham tra thiet ke xay dirng,
du toán xay dung

Dào tao, sat hch, rà soát ho so
và h trçY Hi dông xét cap chirng chi
hành nghê hott c1ng xây dirng

Quân 1, 4n hành phn rnm sat htch
cap chirng chi hành nghê, phân mêm
cap ma so chirng chi tçr dng
va quan ly trang web

3. Thri hin thông báo và giãi quyt khiu ni:
- Thông báo nay duçc niêm y& cong khai tai phông 154 Civic Quãn 1 hott
dng xay drng - Bô Xây dirng và trén trang thông tin din tir cüa Ciic trong
vông 15 ngày ké tir ngày thông báo.
- Mci trii?ing hcip khiu nai, thtc mtc v k& qua tuyn diing phãi lam dan
và giri ye Van phông Cc Quân 1 boat dng xây dimg chQtm nhât 05 ngày ke t'r
ngày kêt thüc thai han thông báo.
Ciic Quân 1 hot dng xây dirng thông báo d các cá nhân duçic bit.I—
No'i nhân:
- Web Cue HDXD;
- Luu: VT (NLD).
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