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THÔNG BÁO 

Kết quả trúng tuyển công chức  

Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020 

 

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 24/04/2019 

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 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; 

Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chi Lăng về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy 

trưởng quân sự cấp xã năm 2020;  

 Căn cứ Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Chi Lăng về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức 

Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020, 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo: 

1. Kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 

2020 đối với: 06 (Sáu) thí sinh. 

 (Có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo). 

2. Người trúng tuyển phải đến Phòng Nội vụ huyện để hoàn thiện hồ sơ 

trúng tuyển theo quy định, hồ sơ trúng tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện 

trước khi ban hành quyết định tuyển dụng, bao gồm: 

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi 

công tác hoặc cư trú; 

+ Bản sao giấy khai sinh; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng 

thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch 

thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong 

thời hạn sử dụng theo quy định (thời hạn 12 tháng kể từ ngày người có thẩm 

quyền ký kết luận sức khỏe); 

+ Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. 
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Lưu ý: Trong trường hợp đến ngày kiểm tra hồ sơ trúng tuyển mà chưa 

được cấp Phiếu lý lịch tư pháp, người trúng tuyển đến đối chiếu văn bằng chứng 

chỉ, phiếu lý lịch tư pháp sẽ nộp bổ sung sau khi được cấp nhưng không quá 

ngày 30/6/2020. Nếu sau ngày 30/6/2020 người trúng tuyển không cung cấp lý 

lịch tư pháp, UBND huyện sẽ thu hồi và hủy bỏ quyết định tuyển dụng. 

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo 

quy định hoặc trong quá trình kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ nêu trên nếu phát 

hiện thí sinh sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có hành vi gian 

lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. 

Người trúng tuyển mang theo các văn bằng, chứng chỉ gốc để kiểm tra 

đối chiếu với hồ sơ. 

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra hồ sơ trúng tuyển và nhận quyết định 

tuyển dụng:  

- Thời gian kiểm tra hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/6/2020. 

- Thời gian nhận quyết định tuyển dụng: Ngày 22/6/2020. 

- Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng, Tầng 4, trụ sở UBND 

huyện Chi Lăng, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn (trong giờ hành chính). 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo để các thí sinh trúng tuyển 

biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy (BC);  

- TT HĐND huyện (BC); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Các thí sinh trúng tuyển; 

- Niêm yết tại UBND huyện và Trụ sở làm 

việc UBND các xã, thị trấn có nhu cầu 

tuyển dụng; 

- Văn phòng HĐND và UBND (để thông 

báo trên cổng TTĐT huyện); 

- Lưu: VT, HSTD. 

CHỦ TỊCH 
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