
ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN NGỌC HỒI     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Số:         /UBND-NV           Ngọc Hồi, ngày      tháng        năm 2020 
  V/v kết quả xét tuyển dụng  

công chức cấp xã huyện Ngọc Hồi 

          đợt 2 năm 2019 

 

 

                                    Kính gửi: - Phòng Nội vụ; 

           - UBND xã Đăk Ang;  

           - UBND xã Đăk Xú;  

           - UBND xã Pờ Y;  

           - UBND xã Sa Loong. 

 

Căn cứ 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; 

Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về tuyển dụng 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 cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố,   

Theo Báo cáo số 397/BC-BKT ngày 26/5/2020 của Ban kiểm tra sát hạch và 

Báo cáo số 150/BC-NV ngày 27/5/2020 của Phòng Nội vụ về kết quả xét tuyển 

công chức cấp xã đợt 2 năm 2019. UBND huyện thông báo kết quả xét tuyển dụng 

công chức cấp xã đợt 2 năm 2019 như sau: 

1. Kết quả xét tuyển (Có biểu mẫu kèm theo) 

2. Triển khai thực hiện 

- Giao Phòng Nội vụ và UBND các xã: Đăk Ang, Đăk Xú, Pờ Y và Sa 

Loong niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại Trụ sở UBND huyện và UBND các 

xã có người tham gia xét tuyển và Thông báo kết quả xét tuyển tới các thí sinh biết. 

- Trang thông tin điện tử huyện đăng tin; 

UBND huyện báo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã: Đăk Ang, Đăk Xú,    

Pờ Y và Sa Loong và các thí sinh tham dự biết./. 
 

Nơi nhận:                                                                             
- Như kính gửi                                                               
- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, NV.                                                                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                      CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

Châu Ngọc Lân 
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