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THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2021
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của
Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 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 tháng 11 năm 2019 của Bộ
Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người
hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2021 của
UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của
UBND huyện Chợ Mới, tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp
xã năm 2021;
Căn cứ Thông báo số 281/TB-UBND ngày 27/12/2021 của UBND
huyện Chợ Mới về kết quả xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp
xã năm 2021.
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thông báo kết quả trúng tuyển Chỉ huy
trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2021 như sau:
(Có danh sách kèm theo)
- Đề nghị thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ cá nhân, đến phòng Nội vụ
huyện để đối chiếu hồ sơ trúng tuyển, gồm: Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận
của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác hoặc cư trú; bản sao giấy khai sinh; bản
sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; bản gốc các
văn bằng, chứng chỉ; giấy chứng nhận sức khoẻ; Phiếu lý lịch tư pháp theo quy
định.
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- Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 25/01/2022, gửi phòng Nội vụ để
thẩm định.
Trên đây là thông báo kết quả trúng tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy
Quân sự cấp xã năm 2021 của huyện Chợ Mới./.
Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- UBND xã Như Cố;
- Ông Dương Việt Cường, thí sinh trúng tuyển;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Ban chỉ huy Quân sự huyện;
Gửi bản điện tử:
- Như trên;
- Sở Nội vụ tỉnh;
- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- UBND xã Như Cố;
- Ông Dương Việt Cường, thí sinh trúng tuyển;
- VP HĐND&UBND huyện (đăng cổng TTĐT);
- Lưu: VT, Hiên.
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