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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

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 24/4/2019 

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 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại 

diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 3246/KH-UBND ngày 11/10/2021 của  y ban nhân 

dân huyện ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã;  

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 tại Văn 

bản số 19 /HĐTD ngày 30/12/2021  và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, cụ thể 

như sau:  

a. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu 

b. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2: 57 thí sinh. 

c. Tổng số thí sinh tham gia thi tuyển: 47 thí sinh (vắng 05 thí sinh). 

d. Tổng số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển: 20 người, trong đó: 

- 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 nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông): 06 người. 

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

vực nông nghiệp 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) 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Điều 2. Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Văn 

hóa, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện thông báo trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, trang thông tin điện tử huyện và niêm yết tại trụ sở UBND huyện để 

thí sinh được biết. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

  - Cổng thông tin điện tử huyện; 

  - UBND các xã thị trấn có liên quan; 

- Các thí sinh tham gia tuyển dụng; 

- Lưu: VT. NV. 

CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

Hà Văn Bình 
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