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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

  Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 
công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 
của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển 
dụng công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng và quản lý công chức xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 05/10/2018 của UBND 
huyện về tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018; 

Theo Báo cáo số 81/BC-HĐTD ngày 22/02/2019 của Hội đồng tuyển 
dụng công chức cấp xã năm 2018, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 đối với 
ông Phạm Tiến Dũng, sinh ngày 30/5/1992, trình độ Đại học, chuyên ngành Tài 
chính - Ngân hàng, trúng tuyển chức danh công chức Tài chính - Kế toán tại 
đăng vị đăng ký dự tuyển UBND xã Gia Cát. 

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 có trách nhiệm:  

1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức 
cấp xã năm 2018. 

2. Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự 
tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. 

3. Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định tuyển 
dụng công chức trúng tuyển theo quy định. 

4. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng 
tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các 
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cơ quan, đơn vị liên quan và ông Phạm Tiến Dũng chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                             CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3 (t/h); 
- Sở Nội vụ; 
- TT Huyện uỷ ;             Báo cáo 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban Giám sát; 
- Phòng Nội vụ (03b); 
- Trang Thông tin điện tử huyện;                                                      

- Lưu: VT, HĐTD.                                                                          Nguyễn Trọng Nghĩa 
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