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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển công chức cấp xã, năm 2020 

 
 

Căn cứ các Văn bản: 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 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

112/2011/NĐ-CP; 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; Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 

15/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn; Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm 

chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, năm 2020; Kế hoạch số 362/KH-UBND 

ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân huyện, về việc tuyển dụng công chức cấp xã để 

bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, năm 2020; 

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công 

chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã của Ban Kiểm tra, 

sát hạch công chức cấp xã, 

 Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên thông báo kết quả tuyển dụng công 

chức cấp xã, năm 2020 như sau: 

 I. Số lượng thí sinh tham gia dự tuyển:    

Dụ tuyển vào chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: 07 

 II. Kết quả xét tuyển. 

 - Số  người tham gia phỏng vấn:            06   

 - Số người không tham gia phỏng vấn:   01   

 - Số người được xếp loại đạt yêu cầu:    06 

- Số người xếp loại không đạt yêu cầu:    0 

         (Có danh sách và kết quả xét tuyển gửi kèm theo Thông báo này). 

 Thông báo này được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử huyện 

Cẩm Xuyên (http://camxuyen.hatinh.gov.vn/); niêm yết công khai tại trụ sở làm 

việc của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng; gửi kết 

quả đến tận người dự tuyển qua đường bưu điện. 

 Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên thông báo để các tổ chức, cá nhân có 

liên quan được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Phòng Nội vụ; VP HĐND-UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Người dự tuyển; 

- Lưu: VT, NV. 
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Cẩm Xuyên, ngày       tháng     năm 2020 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2020 

(Kèm theo Thông báo số: 849    /TB-UBND ngày 30/  3  /2020 của UBND huyện) 
 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

 năm sinh 

Hộ khẩu thường 

trú hiện nay 

Trình độ  

đào tạo 
Chuyên ngành 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Đối 

tượng ưu 

tiên 

 Đảng 

viên 

Xét tuyển chức 

danh 

Kết quả xét 

tuyển 
Ghi chú 

1 Lê Hồng Phong 17/2/1984 
Cẩm Vịnh, 

Cẩm Xuyên 
Đại học Quân sự cơ sở Khá 

 
X 

Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã 
Đạt yêu cầu 

Dự kiến 

trúng tuyển 

2 Trần Đình Vượng 09/10/1988 
Cẩm Thịnh, 

Cẩm Xuyên 
Đại học Quân sự cơ sở Khá 

 
X 

Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã 
Đạt yêu cầu 

Dự kiến 

trúng tuyển 

3 Nguyễn Thành Anh 04/9/1988 
Cẩm Bình, 

Cẩm Xuyên 
Đại học Quân sự cơ sở Giỏi 

 
X 

Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã 
Đạt yêu cầu 

Dự kiến 

trúng tuyển 

4 Nguyễn Đình Bảo 10/8/1996 
  Cẩm Mỹ, 

Cẩm Xuyên 
Đại học Quân sự cơ sở Khá 

  

Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã 

Không tham 

gia kiểm tra, 

sát hạch 
 

5 Nguyễn Văn Quang 05/2/1988 
Cẩm Minh, 

Cẩm Xuyên 
Đại học Quân sự cơ sở Khá 

 
X 

Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã 
Đạt yêu cầu 

Dự kiến 

trúng tuyển 

6 Nguyễn Anh Tuấn 28/2/1984 
Nam Phúc Thăng, 

Cẩm Xuyên 
Đại học Quân sự cơ sở Khá 

 
X 

Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã 
Đạt yêu cầu 

Dự kiến 

trúng tuyển 

7 Nguyễn Thừa Cương 08/6/1981 
Nam Phúc Thăng, 

Cẩm Xuyên 
Đại học Quân sự cơ sở Khá 

 
X 

Chỉ huy trưởng 

Quân sự xã 
Đạt yêu cầu 

Dự kiến 

trúng tuyển 

              (Danh sách trên có 07 người; tham gia kiểm tra, sát hạch: 06 người; không tham gia kiểm tra, sát hạch: 01 người; Đạt yêu cầu: 06 người) 
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