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THÔNG BÁO 

V  v  c c n  nhận   t qu  trún  tu  n  

tron     tuy n dụng công chức c p    n        

 
 

Căn cứ các Văn bản: 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 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; 

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; Kế hoạch số 3246/KH-UBND ngày 11/10/2021 của  y 

ban nh n d n huy n ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã; Quyết định 

số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của  y ban nh n d n huy n về vi c phê duy t 

kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2021, 

 y ban nh n d n huy n Cẩm  uy n thông báo đến các th  sinh  ết quả tr ng 

tuyển    tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:  

1. Công nhận k t qu  trúng tuy n công chức c p    n        đối với 20 

thí sinh, cụ thể: 

- Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự:  03 người. 

- Chức danh công chức Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh vực đất đai, 

tài nguy n, môi trường, xây dựng, giao thông): 06 người. 

-  Chức danh công chức Địa chính - Nông nghi p - XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực nông nghi p và xây dựng nông thôn mới): 05 người. 

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 04 người. 

- Chức danh Tài chính - Kế toán: 02 người. 

 (Có danh sách kèm theo) 

 2. Hoàn thi n hồ sơ đối vớ  n ười trúng tuy n:  

Hồ sơ gồm: 

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

người đó công tác hoặc cư tr ;  

- Bản sao giấy khai sinh;  

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế đủ điều ki n cấp và trong 

thời hạn sử dụng theo quy định;  

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; (Kèm theo bản gốc để đối chiếu) 

- Phiếu lý lịch Tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. 



- Đối với các th  sinh có quá trình công tác trước đó phù hợp với vị trí dự 

tuyển yêu cầu nộp bản sao các loại giấy tờ chứng minh quá trính công tác và Sổ 

bảo hiểm xã hội (có đầy đủ thông tin quá trình công tác). 

- Giấy tờ xác nhận là đối tượng ưu ti n (nếu có).  

* Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự, hồ sơ gồm: 

- Văn bản của Ban chỉ huy Qu n sư huy n về vi c thống nhất bổ nhi m chức 

danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã. 

- Các loại giấy tờ chứng minh quá trính công tác và Sổ bảo hiểm xã hội (có 

đầy đủ thông tin quá trình công tác). 

* Trường hợp người tr ng tuyển  hông hoàn thi n đủ hồ sơ dự tuyển theo quy 

định hoặc có hành vi gian lận trong vi c     hai Phiếu đăng  ý dự tuyển hoặc bị phát 

hi n sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận  hông đ ng quy định để tham gia dự 

tuyển thì Chủ tịch UBND huy n ra quyết định hủy  ết quả tr ng tuyển. 

* Trường hợp có hành vi gian lận trong vi c     hai Phiếu đăng  ý dự tuyển 

hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận  hông đ ng quy định thì UBND 

huy n thông báo công  hai tr n cổng thông tin đi n tử huy n và  hông tiếp nhận 

Phiếu đăng  ý dự tuyển trong một    tuyển dụng tiếp theo. 

3. Thờ    an, địa đ    nộp hồ sơ: 

- Thời gian: Từ ngày 06/01/2022 đến hết ngày 21/01/2022 (trong giờ làm 

vi c hành ch nh). 

- Địa điểm: Phòng Nội vụ - UBND huy n Cẩm  uy n, địa chỉ: số 175, 

đường Hà Huy tập, thị trấn Cẩm  uy n, huy n Cẩm  uy n, tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Thờ    an, địa đ    nhận Qu  t định tu  n dụn : 

- Thời gian: Ngày 26/01/2022. 

- Địa điểm: Phòng Nội vụ - UBND huy n Cẩm  uy n, địa chỉ: số 175, 

đường Hà Huy tập, thị trấn Cẩm  uy n, huy n Cẩm  uy n, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin đi n tử huy n Cẩm Xuyên 

và niêm yết tại trụ sở UBND huy n Cẩm Xuyên. 

 y ban nhân dân huy n Cẩm Xuyên thông báo đến các th  sinh tr ng tuyển 

được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huy n;  

- Cổng Thông tin đi n tử huy n; 

- Phòng Nội vụ (ni m yết công khai); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các thí sinh trúng tuyển; 

- Lưu: VT, hồ sơ TD. 
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DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM      

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày            của UBND huyện) 
 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

 n   s nh 

Hộ  hẩu thườn  

trú h  n na  

Trình độ  

đào tạo 
Chuyên ngành 

X p 

loạ  tốt 

n h  p 

Đố  

tượn  ưu 

tiên 

 Đ n  

viên 

Trúng tu  n chức 

danh 
Ghi chú 

1 
    

  
 

  
 

2 
    

  
 

  
 

3 
    

  
 

 
 

 

              (Danh sách trên có         người) 
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