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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã 

                                          

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

công chức xã, phường, thị trấn; 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 và người hoaṭ 

đôṇg không chuyên trách ở cấp xã , ở thôn , tổ dân phố ; Quyết định số 

14/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế 

tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

13/01/2021 của UBND huyện về tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự 

cấp xã; Công văn số 586/SNV-CBCCVC ngày 10/5/2021 của Sở Nội vụ về việc 

thẩm định kết quả xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự xã Đồng Hóa, huyện 

Tuyên Hóa. 

Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa thông báo kết quả trúng tuyển công 

chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Đồng Hóa cho 01 thí sinh (có danh sách kèm 

theo). 

Đề nghị thí sinh trúng tuyển, ngày 18 tháng 5 năm 2021 đến tại Ủy ban 

nhân dân huyện (trực tiếp tại phòng Nội vụ) để đối chiếu hồ sơ gồm các loại 

giấy tờ sau: 

1. Bản chính các loại văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin 

học…; 

2. Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp; 

3. Bản xác nhận quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội (nếu có). 

Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa thông báo cho thí sinh được biết./. 

 Nơi nhận: 

- Ban Thường vụ Huyện ủy (báo cáo);                                                                                
- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện (để 

đăng trang Thông tin điện tử UBND huyện); 

- UBND xã Đồng Hóa; 

- Thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT, NV. 
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Lê Nam Giang 
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