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THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng vào công chức cấp xã năm 2022 

  

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 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 

của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã; 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; 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 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 Thực hiện Công văn số 1262/SNV-CCVC ngày 11/7/2022; Công văn số 

1639/SNV-CCVC ngày 05/9/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp 

xã; Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện về việc 

công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp 

xã năm 2022; Thông báo 2151/TB-UBND ngày 20/9/2022 của UBND huyện triệu 

tập người dự tuyển đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức cấp 

xã năm 2022 

Theo Báo cáo của Phòng Nội vụ tại Văn bản số 208/BC-NV ngày 03/10/2022 

báo cáo kết quả tuyển dụng vào các chức danh công chức cấp xã năm 2022; Ủy 

ban nhân dân huyện Thông báo kết quả tuyển dụng vào các chức danh công chức 

cấp xã năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và các thí sinh được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

- Các phòng, ngành liên quan; 

- Các thí sinh có tên trong danh sách; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV. 
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Lê Anh Dũng  
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