
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày         tháng 8 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh  

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đào Viên năm 2022 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ 

về công chức xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 

23/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng công 

chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định 1662/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND huyện 

Tràng Định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 

Thực hiện Thông báo 139/TB-UBND ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện Tràng Định về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH THÔNG BÁO: 

Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự xã Đào Viên năm 2022, đến 17 giờ 00 phút ngày 05/8/2022 có 

tổng số là: 03 phiếu đăng ký dự tuyển/01 chỉ tiêu. (Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo danh sách thí sinh đăng ký 

dự tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đào viên  

năm 2022./. 

Nơi nhận:                                                                                         
- Sở Nội vụ (b/c);                                                                 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV (02b). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Thiện 



2 

 

   

   

                                                                

 

 

 


		2022-08-10T17:29:59+0700


		2022-08-11T08:20:10+0700


		2022-08-11T08:20:10+0700


		2022-08-11T08:20:10+0700




