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THÔNG BÁO 
Công nhan kêt quà trúng tuyên và hoàn thiÇn hô so trúng tuyên 

ky tuyên dång công chúc câp x� n�m 2021 trên dËa bàn huyÇn Thäng Binh 

C�n cu NghË �Ënh s6 92/2009/NÐ-CP ngày 22/10/2009 cça Chính phù vÁ 
chúc danh, sô lugng, mÙt sô chê �Ù, chính sách �ôi vÛi cán bÙ, công chúc x�, 
phuong, thË trân và nhïng nguoi ho¡t �Ùng không chuyên trách ß câp x�; Ngh/ 
dinh sô 112/2011/NÐ-CP ngày 05/12/2011 cça Chinh phç vê công chéc x�, 
phuong, thË trân; NghË dËnh sô 34/2019/NÐ-CP ngày 24/4/2019 cça Chính phú ve 
sua dôi bô sung mÙt sô quy �Ënh vê cán bÙ, công chúc câp x� và nhïng ngroi ho¡t �Ùng không chuyên trách o câp xã, o thôn, tô dân phô; NghË �Ënh sô 
138/2020/NÐ-CP ngày 27/11/2020 cça Chính pho quy �Ënh vê tuyên dung, sú 
dung và qu£n lý công chúc; 

C�n cú Thông tu sô 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 cua BÙ NÙi vå vê 

Huóng dän mÙt sö quy dinh vë cán bÙ, công chrc câp x� và ngroi ho¡t �Ùng 
khöng chuyën trách ß câp x�, ß thôn, tô dân phô; Thông tu sô 6/2020//TT-BNV 
ngày 02/12/2020 cça BÙ NÙi vy Ban hành quy chê tô chúc thi tuyên, xét tuyên công chúc, viên chúc, thi nâng ngach công chúc, thi ho�c xét th�ng h¡ng chïc 
danh nghê nghiÇp viên chéc; nÙi quy thi tuyên, xét tuyên công chúc, viên chúc, thi 
nang ngach công chéc, thi ho·c xét th�ng h¡ng chúc danh nghê nghiÇp viên chúc; 

C�n cu Quyét �Ënh sÑ 03/2020/Q�-UBND ngày 05/6/2020 cça UBND tinh 
Quàng Nam ban hành quy dinh vê tiêeu chuân �ôi vói cán bÙ, công chúc xä, phrong, thË trân và tuyên dång công chúc x�, phurong, thË trân trên dËa bàn tinh 
Quang Nam; 

C�n cu Kê ho¡ch sô 947/KH-UBND ngày 15/7/2021 cça UBND huyÇn Th�ng Binh vê Tuyên dung công chúc câp x� huyÇn Th�ng Bình, tinh Quång Nam 
n�m 2021; 

C�n cú Quyêt �Ënh sô 53/QÐ-UBND ngày 12/01/2022 cça Chç tjch UBND 
huyên Th�ng Binh vê viÇc phê duyÇt kêt quá tuyên dsng công chée câp xâ n�m 2021 
trên dia bàn huyÇn Th�ng Bình, 

Chu tich UBND huyÇn Th�ng Binh thông báo công nhn kêt quà trúng tuyên và hoàn thiÇn hô so trúng tuyên ky tuyên dång công chúc câp x� n�m 2021 trên 
dja ban huyÇn Th�ng Binh, cu thê nhu sau: 

1. Công nhn kêt quå trúng tuyên ký tuyên dung công chéc câp x� n�m 2021 trên dja bàn huyÇn Th�ng Bình �ôi vÛi 20 thí sinh (có phy luc cu thê kèm theo) 
2. Hoàn thiÇn hô so trúng tuyên: Thí sinh trúng tuyên ky tuyên dång công chúc câp x n�m 2021 trên dËa bàn huyÇn Th�ng Binh hoàn thiÇn hô so trúng tuyên nhu sau: 



2.1. Thành phân hô so: 

a) Sa yêu lyý lich theo mâu 2C-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyét dinh só 
02/2008/QÐ-BNV ngày 06/10/2008 cua BÙ truong BÙ NÙi vu vé viéc ban hanh 
mau biéu quán lý hó so cán bÙ, cong chúc) có xác nhn cça co quan, tó chéc, don 
vi noi nguÝi dó công tác ho·c cu trú. 

b) Bàn sao giây khai sinh. 

c) Ban sao các vän b�ng, chéng chi dugc co quan có thâm quyên chúng thYc, 

gom: Bäng tot nghiÇp Trung hoc phô thông; Bäng tôt nghiÇp trinh �Ù chuyên mon 
nghiÇp vy (truong hgp có v�n b�ng do co so dào tao nuóc ngoài câp phài droc 
dich thuat sang tiéng Viet, duoc BÙ Giáo duc và Dào tao cong nhán) 

d) Giây chéng nhn súc khôe do co quan y tê �ù �iêu kiÇn câp (có thoi h¡n 
stt dung không quá 06 tháng tinh dên ngày nÙop hô so trúng tuyén) 

d) Ban ghi quá trinh tham gia �óng Båo hiÁm x� hÙi (néu có) 

e) Vän bàn cça co quan, �on vË �ông y dê thí sinh hoàn thiÇn hô so trúng 
tuyên �ôi vÛi các thí sinh trúng tuyên là nguoi hoat �Ùng không chuyên trách câp 
xã, nguoi �ang làm viÇc theo chê �Ù hop dông trong các co quan nhà nuóc. 

1 Phiêu lý lich tu pháp do So Tu pháp noi thuòng trú câp. 
Luu j: M6i bÙ hó so duoc �ung trong túi hô so có ghi rô tên, dja chi liên hÇ 

diÇn thoai liên hÇ; thành phân hô sa �uoc xép thú te và ghi dây du các danh muc nhu trên; riêng bàn sao B�ng tôt nghiÇp Trung hoc phó thông, B�ång 
tot nghiep trinh dÙ chuyên môn nghiÇp vu thií sinh nop thêm mot bÙ dë ngoài tuúi 

dung hô so, khi dên nop mang theo ban góc v�n b�ng de dói chiêu. 

2.2. Thoi gian nÙp hô so trúng tuyên: thí sinh nÙp hô so trúng tuyên trong 
vòng 30 ngày, tù ngày 17/01/2022 dên ngày 15/02/2022. NÙp hô so trong gio 
hành chính các ngày làm viÇc trong tuân. 

2.3 Dia diêm nÙp hô so: Thí sinh trúng tuyên trrc tiÇp nÙp hô so t¡i Phòng 
Noi vu huyÇn Th�ng Binh, tinh Quàng Nam (só 282 duong Tiêu La, thË trán Hà 
Lam, huyÇn Th�ng Binh, tinh Quâng Nam) 

2.4. Truong hop nguoi trúng tuyên có lý do chinh �áng mà không thê �ên hoàn thiÇn hô so trúng tuyên thi phài làm �on �ê nghË duoc gia h¡n truóc khi kêt 
thúc thÝi h¡n hoàn thiÇn hô so trúng tuyên gri den Phòng NÙi vu huyÇn Th�ng Binh. Thoi gian gia h¡n không quá 15 ngày, kê tù ngày hêt thÝi h¡n hoàn thiÇn hô 
so trúng tuyên quy �inh t¡i diem 2.2 måc này. 

3. Thoi gian nhn quyêt dËnh tuyên dyng: Thi sinh trúng tuyên nhn 
quyêt dinh tuyên dång trong ngày 24 và ngày 25/02/2022 (dôi vÛi các thi sinh 
hoàn thiÇn ho so trúng tuyên theo thoi gian quy dinh tai diêm 2.2, muc 2 Thông 
báo này) t�i Phòng NÙi vy huyÇn Thäng Binh, tinh Quång Nam. 

Chù tich UBND huyÇn Thäng Binh thông báo �ê các co quan, �on vi, các 
cá nhân liên quan biêt, thrc hiÇn. 



Thong báo này duoc d�ng täi trên Công thông tin diÇn të huyÇn Thäng 
Binh, tinh Quang Nam tai dja chi: thangbinh.quangnam.gov.vn; trên Trang thông 
tin dien tët cça Phong NÙi vu huyÇn Th¯ng Binh, tinh Quang Nam t¡i dËa chi: 
oyHthangbmh.quangnam.gov. vn_và durge giri trre tiêp �ën thi sinh trung tuyen 
theo dja chi thi sinh d�ã d�ng ký./. P 

Noi nhan: 
So Noi vu tinh Quång Nam (báo cáo); 
TT Huyên ùy, TT HÐND huyÇn (bao cáo); 

- Ban To chúe HuyÇn dy; 
H$i dong tuyên dåung: 
- Phong VH-TT huyên 
Phong NÙi vu huyên; 
Phong Tài chinh-kê hoach huyên; 

- UBND các x�: Binh Tri, Binh Hài, Binh Quý, 
Binh Trieu, Binh �ào, Binh Chánh, Binh L�nh, 
Binh Trung, Binh Tú, Binh An, Binh Minh; 
- Các thi sinh trúng tuyên; 
Laru: VT, TH-NV. 
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CONG HÒA X� HQ CHn NGHIA VIET NAM 

Dýe lap- Ty do -Hgnh phúe 
DANHSAGHSIN TRÚNG TUYÉN KÝ TUYÉN DUNG CÔNG CHUC CÁP XA N�M 2021 TRÊN D.A BÅN HUYEN THANG BiNH 

Kn theo Thông báo só OS& TB-UBND ngày 4 /01/2022 cua Chi tjch UBND huyÇn Tháng Binh) 

Trinh dÙ chuyên môn và 

chuyên ngành dào tao 
ehuyên ngành dào| 

tao 

Ngày, tháng n�m sinh Trinh 
Chre danh công chrc 

trúng tuyên 
Ho và tên HÙ khâu thuong trú do van Don vi trúng tuyén Ghi chú 

danh 
Nam Nï hóa trinh dÙ 

x� Binh Triêu, huyÇn Thäng 

Binh, tinh Quang Nam 
Héa ThË Ngoc Bich 20/05/1981 VPOI 12/12 Dai hÍc Quan ly Nhà nuóc| Vän phong-thóng ké UBND xa Binh Tricu 

09/09/1993 x� Binh Quý, huyên Th�ng 
Binh, tinh Quang Nam 

Huynh Lê �éc VPO3 12/12 �¡i hÍc Quan ly Nhà nuóc| Van phòng-thóng kê UBND xä Binh Quý 

01/11/1990 VP1 xa Binh Tri, huyÇn Th�ng 
Binh, tinh Quàng Namn 

ViÇt Nam hÍc-V�n 
hóa du ljch 

Phan ThË Ngoc Li¿n 12/12 Dai hÍc Vän phòng-thông kê UBND xa Binh Tri 

xa Binh Hai, huyÇn Th�ng 

Binh, tinh Quäng Nam 
Nguyen ThiË Vân 12/11/1991 VP22 12/12 Dai hÍc Quan ly Nhà nuóe Vän phong-thóng kê UBND xä Binh Håi 

xã Tam Vinh, huyên Phú 

Ninh, tinh Quang Nam 
Huynh Thi/ My Duyên 02/01/1999 TP02 12/12 Dai hoc Luat Tu pháp-hÙ tich UBND x� Binh Chánh |/ 

Nguy�n Thi Lý 20/05/1988TP10 xaQue HiÇp, huyÇn Qué Son, 
Dai hoc 12/12 Luat Tu pháp-hÙ tjch UBND xa Binh TrË 

tinh Quang Nam 
Xã Quê Thun, huyÇn Quê 

Son, tinh Quang Nam 
Nguy�n ThË Cam Na 30/03/1997 TP12 12/12 Dai hoc Luat Kinh té Tu pháp-hÙ tjch UBND xã Binh Quy 

xã Binh �ào, huyÇn Th�ng 

Binh, tinh Quang Nam 
Tràn ThË Nhu Quynh 29/9/1997 TP18 12/12 Dai hoc Lut Tu pháp-hÙ tich UBND xa Binh �ào 

xa Binh Quý, huyÇn Thäng 

Binh, tinh Quång Nam 
xa Binh Duong, huyÇn Thang12/12 Binh, tinh Quäng Nam 

Nguy�n Tin Thành 09/02/1985| TP21 12/12 Dai hoc Luat Tu pháp-hÙ tich UBND xa Binh Håi 

10 
Quan trË kinh 

doanh 
Vo Van Phúc 06/03/1985 TC14 Dai hoc Tai chinh-kê toán UBND xa Binh Trung 

Xa Binh Tri, huyÇn Th�ng 
Binh, tinh Quang Nam 12/12 Dai hoc Nguyen Thi Phuong 01/08/1988 TC16 Ké toán Tai chinh-ké toán UBND xa Binh Lanh 

X� Binh Giang, huyÇn Tháng 
Binh, tinh Quáng Nam 12 Nguyen ThË Xuân Vân 14/10/1993 TC28 12/12 Dai hoc Kétoán Tài chinh-ké toán UBND xa Binh Tú 

VHO Phuong Hôa Thuân, thành phó 
Tam Ký, tinh Quáng Nam 

3 Trinh Thi �áng 20/08/1984 VH02 12/12 Dai hÍc Luat Van hóa-x� hÙi UBND xã Binh An 

xa Binh Minh, huyÇn Thäng 

14 
Tài chinh-ngân 

hang 
Tràn ThË Hông �åo 08/05/1991 VH03 12/12 Dai hÍc Vän hóa-xâ hÙi UBND xa Binh Minh 

Binh, tinh Quáng Nam 



xã Binh Quý, huyÇn Thäng 
Binh, tinh Quang Nam 25/09/1977 VHO8 

Qu£n trË kinh 
Vän hóa-x� hÙi UBND xã Binh Quý 15 vo ThË Khánh 12/12 Dai hoc doanh 

xa Binh Minh, huyên Thäng 
Binh, tinh Quang Nam 16 Truong Thi My Vy 05/02/1987 VH36 12/12 Dai hoc Du Lich Van hoa-x� hÙi UBND xã Binh Minh 

Dia chính-nông nghiÇp- 
xây dung và môi truòngs 

ThË trân Hà Lam, huyÇn Khoa hoc Môi UBND xä Binh Quý 
|17 Nguyén Quóc Anh 16/11/1995 DCO1 12/12 Dai hoc Thäng Binh, tinh Quàng Nam truong 

18 Nguy��n Phuóc Nám 01/08/1992 
xa Binh Dinh Nam, huyên Quán ly da dai Dja chinh-nông nghiÇp- UBND xã Binh An 

DC19 12/12 Dai hoc Thäng Binh, tinh Quáng Nam xây dung và môi truong 

xa Binh Sa, huyên Thäng 
Binh, tinh Quang Nam 

Ky thuat công trinh| Dja chính-nõng nghi�p UBND x� Binh Hâi 
xay dung Nguyen Thành Tâm 01/07/1989| DC28 12/12 Dai hoc xây dung và môi truòng 

x� Binh Phú, huyÇn Th�ng 
Binh, tinh Quàng Namn 

Khoa hoc Môi 

truong, Quän lý 
môi truong 

Dja chinh-nông nghiÇp- 
xây dung và môi truòng 20 Nguyen ThË Tâm 03/09/1995 DC30 12/12 Dai hÍc UBND xã Binh Quý 

Tong cong danh sách này có 20 nguoi 

stNH 


