
UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP 

PHÒNG NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /TB-NV Đình Lập, ngày 14 tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển chức danh công chức  

Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã  

 

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

về công chức xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ 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 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND 

huyện Đình Lập về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng chức danh công chức 

Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020; 

Căn cứ việc nộp lệ phí xét tuyển của các thí sinh. 

 

Phòng Nội vụ huyện Đình Lập thông báo: 

 

Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng 

Quân sự cấp xã năm 2020 là 05 người/05 phiếu dư ̣tuyển. 

(Cụ thể có danh sách thí sinh kèm theo Thông báo này)./. 
 

Nơi nhận: 
- Thành viên Ban kiểm tra sát hạch; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Niêm yết tại Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, HSTD. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trân Thu Hương 
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