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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức xã năm 2022

CHỦ TỊCH ỦY 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 của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về
chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
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 22/4/2019 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 về
hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng, công chức
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 2192/QĐ-UBND
ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND
tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức viên chức,
lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,
doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Hướng dẫn số 1410/HD-SNV ngày 24/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh
Sơn La về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức
cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tại Tờ trình số
06/TTr-HĐTDCCX ngày 19/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức xã năm 2022 như sau:
1. Thí sinh trúng tuyển: 04 (Bốn) người.
2. Thí sinh không trúng tuyển: 23 (hai mươi ba) người.
(Có phụ lục 01, 02 kèm theo)
Điều 2. Giao phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành
thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và quyết định tuyển dụng đối với các
thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức xã năm 2022 theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội
vụ; Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022; thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Đoàn giám sát Sở Nội vụ;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các PCT UBND huyện;
- Ban giám sát;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, NV, Lm, 15 bản.

Lù Văn Cường

