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THÔNG BÁO

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
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 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,
doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-UBNDngày 03/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Yên Châu về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện,
không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên
Châunăm 2022.
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2022 thông báo, như sau:
1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: 59 thí sinh.
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(Có danh sách - biểu 01 kèm theo)
2. Tổng số thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển: 16 thí sinh.
(Có danh sách - biểu 02 kèm theo)
Danh sách thi sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển kỳ dụng
công chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022 được đăng tải trên cổng thông tin
điện tử của huyện Yên Châu.
3. Danh mục tài liệu ôn tập
Danh mục tài liệu ôn tập theo Quyết định phê duyệt của Hội đồng tuyển
dụng công chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022, được đăng tải trên công
thông tin điện tử huyện Yên Châu, địa chỉ http://yenchau.sonla.gov.vn
4. Thời gian thi vòng 1: Thực hiện theo thông báo triệu tập của Hội đồng
tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022 (Sẽ có thông báo cụ
thể về thời gian, địa điểm - Dự kiến ngày 18/6/2022).
Trên đây là thông báo 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. Mọi ý
kiến thắc mắc, phản ánh đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ (cơ quan
thường trực Hội đồng tuyển dụng) qua số điện thoại 02123.840.147 trong giờ
hành chính các ngày làm việc trong tuần để được giải đáp và hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐTD;
- Ban Giám sát;
- Cổng thông tin điện tử;
- Thí sinh đăng ký dự tuyển;
- Lưu: VT, HĐTD, Lm,90b
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