UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 455/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 11 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều
kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022
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 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 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 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ
về công chức xã, phường, thị trấn;
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 UBND
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;
Căn cứ 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 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;
Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-SNV ngày 01/02/2021 của Sở Nội vụ tỉnh
Sơn La về việc phê duyệt bố trí cán bộ, công chức cấp xã 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,
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doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên Châu
năm 2022 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐTDCCX, ngày 10/6/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng
1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022, cụ thể như sau:
- Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển phê duyệt bổ sung : 02 thí sinh
(có danh sách kèm theo)
Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng công chức chức cấp xã huyện Yên
Châu năm 2022 thông báo bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tới
các thí sinh tại Điều 1 Quyết định này; công khai Thông báo bổ sung danh sách
thí sinh đủ điều kiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, phòng Nội vụ
và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội
vụ; Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022 chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận :
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các PCT UBND huyện;
- Ban giám sát;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NV. Lm. 15 bản.

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

Phụ lục số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH
PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 455/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu)

STT

Ngày tháng năm sinh

Từng
Tổng
đơn vị

I

1

2

Họ và tên

Nam

Hộ khẩu
thường trú

Chỗ ở hiện nay

Trình
độ học
vấn

Trình độ chuyên môn
Trình độ
chuyên môn

Chuyên ngành
đào tạo

Đại học

Quản lý nhà
nước (Hành
chính học)

Đại học

Quản lý nhà
nước về xã hội
(Quản lý nhà nước)

Ngày tháng
Số hiệu văn
năm cấp chứng
bằng chứng chỉ
chỉ

Nơi cấp

Đối tượng
ưu tiên

Miễn thi
tin học

Ghi chú

Ví trí Văn hóa xã hội, xã Phiêng Khoài
(phụ trách LĐ-TB&XH)

1

Nông Thị Liên

D

Văn phòng - Thống kê (xã Tú Nang)

1

Nữ

Dân tộc

Lừ Thị Hậu

Danh sách này có 02 người

14/03/1997

1/11/1999

Nùng

Thái

X. Phiêng Khoài, H. Yên
Châu

X. Phiêng Khoài, H. Yên
Châu

Bản Phúc, X. Mường Khoa, H. Bản Phúc, X. Mường Khoa,
Bắc Yên
H. Bắc Yên

12/12

12/12

000829

003039

06/8/2019

Học viện hành
chính quốc gia

Dân tộc
thiểu số

Thí sinh đề nghị xem xét lại, vì có văn bản
số 899/TB-HCQG ngày 27/7/2016 của
Học viện HCQG về việc đổi tên ngành đào
tạo trình độ Đại học: chuyển đổi tên ngành
học "ngành Hành chính học trước đây
được đổi tên thành Quản lý nhà nước"

10/1/2021

Học viện hành
chính quốc gia

Dân tộc
thiểu số

Thí sinh đề nghị xem xét lại, vì thí sinh ghi
trong phiếu đăng ký dự tuyển đúng theo
bảng điểm là "Quản lý nhà nước về xã hội"
nhưng Bằng tốt nghiệp là Quản lý nhà
nước.

