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THÔNG BÁO 

Kết quả xét 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; 

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức 

xã, phường, thị trấn; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ 

Nôị vu ̣hướng dâñ môṭ số quy điṇh về cán bô ̣ , công chức và người hoaṭ đôṇg 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Công văn số 19/SNV-CBCCVC ngày 07/01/2021 của Sở Nội vụ về 

việc thẩm định kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Đồng 

Hóa, huyện Tuyên Hóa; 

Căn cứ Công văn số 231/BCH-TM ngày 23/3/2021 của BCH Quân sự 

huyện Tuyên Hóa về việc nhất trí đề nghị tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã Đồng Hóa; Công văn số 119/UBND ngày 17/3/2021 của UBND xã 

Đồng Hóa về việc nhất trí đề nghị tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân 

sự xã Đồng Hóa, 

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

Chỉ huy trưởng Quân sự xã Đồng Hóa (có danh sách kèm theo)./. 

 Nơi nhận: 

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

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- UBND xã Đồng Hóa (để niêm yết tại trụ sở); 

- Ông Đoàn Xuân Tuấn; 

- Lưu: VT, NV. 
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