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THÔNG BÁO 

Kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 

 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn 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 718/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND huyện 

Chi Lăng về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; 

Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chi 

Lăng về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022. 

Trên cơ sở Báo cáo số 62/BC-HĐTD ngày 29/9/2022 của Hội đồng thi 

tuyển công chức cấp xã năm 2022 về kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 

2022 vòng 2; 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo: 

1. Thông báo kết quả thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi 

tuyển công chức cấp xã năm 2022, đối với 70 thí sinh và danh sách dự kiến 07 

thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022. 

(Có danh sách điểm và dự kiến thí sinh trúng tuyển kèm theo). 

2. Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 tiếp nhận đơn phúc 

khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành từ ngày 29/9/2022 đến hết ngày 

14/10/2022 (trong giờ hành chính, ngày làm việc). Đơn phúc khảo gửi về địa 

chỉ: Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng, địa chỉ: tầng 4, trụ sở UBND 
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huyện Chi Lăng, khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn. 

Phí phúc khảo bài thi: 150.000 đồng/01 bài thi.  

Lưu ý: Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau 

ngày 14/10/2022 (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu 

đơn được gửi theo đường bưu điện hoặc tính từ ngày ghi trên sổ Công văn đến 

nếu đơn được gửi trực tiếp tại Phòng Nội vụ); không phúc khảo đối với các đơn 

đề nghị phúc khảo gửi bằng Thư điện tử, Fax, Telex.  

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng thông báo để các thí sinh được biết./. 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Giám sát; 

- Hội đồng TTCCCX; 

- Phòng Nội vụ; 

- Các thí sinh dự thi vòng 2; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện (đăng tải 

trên Trang TTĐT; 

- UBND cấp xã nơi tuyển dụng (để niêm yết) 

- Lưu: VT, HSTT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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