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THÔNG BÁO 

  t qu  xét tu  n c n  ch c c p    không qua thi tuy n 

 

 

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

công chức xã phường, thị trấn; 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 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức; 

 Căn cứ Văn bản số 662/SNV-CCVC ngày 23/4/2020 của Sở Nội vụ về việc 

tiếp nhận vào công chức cấp xã; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức Văn phòng-

Thống kê theo Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 12/5/2020  của UBND huyện 

tại Báo cáo số 01/BC-HĐKTSH ngày 02/6/2020, báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch 

tuyển dụng công chức cấp xã không qua thi tuyển. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo  ết quả xét tuyển công chức cấp xã  hông 

qua thi tuyển đối với bà Trần Thị Mỹ như sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến cá nhân tr ng tuyển đư c biết./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Các thành viên HĐKTSH; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Cá nhân trúng tuyển; 

- Lưu: VT, hồ sơ TD. 
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DANH SÁCH  

Thí sinh tham gia ki m tra, sát hạch đ  thành công ch c Văn phòn  – Thống kê c p xã 

(Kèm theo Thông báo số:1581/TB-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện) 
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1. Trần Thị Mỹ  16/7/1973 
Chủ tịch Hội LHPN 

thị trấn Thiên Cầm 

Công chức 

VP-TK 
Đạt yêu cầu Đạt yêu cầu Đạt yêu cầu Đạt  êu cầu  
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