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HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Cao Lộc, ngày          tháng 9 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển  

và danh sách thí sinh trúng tuyển công chức cấp xã năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

 

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

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 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 tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND huyện về 

tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022. 

Thực hiện Công văn số 680/SNV-XDCQ ngày 07/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc thống nhất không thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp 

xã năm 2022; 

Theo Báo cáo số 426/BC-NV ngày 20/9/2022 của Phòng Nội vụ về việc tổng 

hợp kết quả phỏng vấn, kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 huyện Cao 

Lộc đối với 11 thí sinh và danh sách 03 thí sinh trúng tuyển. 

(Có biểu kết quả thi tuyển kèm theo) 

Điều 2. Giao phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện niêm yết công khai 

kết quả thi tuyển tại trụ sở làm việc của cơ quan, gửi thông báo đến thí sinh trúng 

tuyển theo quy định. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.            
 
Nơi nhận:                       
- Như Điều 3 (T/h); 

- Sở Nội vụ (B/cáo); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Giám sát; 

- Trang TTĐT huyện; 

- UBND các xã: Hồng Phong, Thanh Lòa, Gia cát, 

Xuất Lễ, Mẫu Sơn (niêm yết tại trụ sở UBND xã);                                    

- Phòng Nội vụ (03 bản); 

- Lưu: VT, HSTD.                                                                         

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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