
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số: 308 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày  13 tháng  5  năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Thí sinh đủ điều kiện dự 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;  

Căn cứ 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 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn 

huyện Chi Lăng; 

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;  

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo như sau: 

1. Danh sách 09 (Chín) thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện dự tuyển 

công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020 (có danh sách cụ thể kèm 

theo).  

 2. Triệu tập các thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện dự tuyển nộp phí 

dự tuyển: 

- Thời gian:  Từ 8 giờ 00 phút đến 17 giờ 00, ngày 15 tháng 5 năm 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. 

- Phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự tuyển (chậm nhất đến hết 17 

giờ 00 phút ngày 15/5/2020 thí sinh không nộp phí dự tuyển coi như thí sinh 

không có nhu cầu dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 

2020). 
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Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo để các thí sinh đăng ký dự 

tuyển biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Các thí sinh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- 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, PNV (15). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

  

Vi Quang Trung 
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