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THÔNG BÁO 

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2022  

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức cấp xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ về 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 

về Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND huyện 

về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND huyện 

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

Căn cứ Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; 

Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 thông báo: 

1. Công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2022 đối với 07 

thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển (có danh sách cụ thể kèm theo). 

2. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển 

Người trúng tuyển phải đến Phòng Nội vụ (tầng 4, trụ sở UBND huyện Chi 

Lăng, khu Trung tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) để hoàn thiện hồ sơ 

trúng tuyển như sau: 

2.1. Hồ sơ của người trúng tuyển công chức cấp xã, bao gồm: 

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

người đó công tác hoặc cư trú; 

b) Bản sao giấy khai sinh; 
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c) 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; 

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

thời hạn sử dụng theo quy định; 

đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. 

2.2. Thời hạn người trúng tuyển đến Phòng Nội vụ (tầng 4, trụ sở UBND 

huyện Chi Lăng, khu Trung tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) để hoàn 

thiện hồ sơ trúng tuyển và nhận quyết định tuyển dụng: Trong ngày 15/11/2022 

(giờ hành chính). 

Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 thông báo đến các thí sinh 

được biết thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thí sinh trúng tuyển; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Chủ tịch HĐTT năm 2022; 

- Ban Giám sát; 

- Lưu: VT, Hồ sơ HĐTT. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTT ngày       /10/2022 của Hội đồng Thi tuyển công chức cấp xã) 

Số 

thứ 

tự 

Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngành đào tạo 
Trình độ tin 

học 

Đối tượng ưu 

tiên 

Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

dự tuyển 

1 Vi Anh Tuấn 20/10/1995 Đại học Luật Kinh tế C Dân tộc TS 
Văn phòng - 

Thống kê 

UBND xã 

Nhân Lý 

2 Đỗ Thị Huyền Trang 02/01/1993 Đại học Luật 
Ứng dụng công 

nghệ TTCB 
Dân tộc TS 

Văn phòng - 

Thống kê 

UBND xã 

Quan Sơn 

3 Phùng Thị Chao 10/05/1998 Đại học 
Văn hoá các dân tộc 

thiểu số việt Nam 

Ứng dụng công 

nghệ TTCB 
Dân tộc TS 

Văn hoá - 

Xã hội 

UBND xã 

Vạn Linh 

4 Trần Thị Cương 20/04/1998 Đại học Phát triển nông thôn 
Ứng dụng công 

nghệ TTCB 
Dân tộc TS 

Địa chính -

NN-

XD&MT 

UBND xã 

Bằng Mạc 

5 Nông Thị Mai Thu 16/12/1997 Đại học Phát triển nông thôn 
Ứng dụng công 

nghệ TTCB 
Dân tộc TS 

Địa chính -

NN-

XD&MT 

UBND xã 

Hữu Kiên 

6 Hoàng Thái Ngọc 16/05/1991 Đại học Khoa học môi trường B Dân tộc TS 
Địa chính - 

Đô thị 

UBND 

TT Đồng 

Mỏ 

7 Linh Thị Tú Trinh 07/09/1994 Đại học Kế toán 
Ứng dụng công 

nghệ TTCB 
Dân tộc TS 

Tài chính - 

Kế toán 

UBND xã 

Mai Sao 
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