
UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HƢƠNG THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2962    /QĐ-UBND 

 

Hương Thủy, ngày  26  tháng 9  năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ 

về công chức xã, phường, thị trấn; và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 

30/10/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm 

vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng 

công chức xã, phường năm 2018;  

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tại Tờ trình số   

12/TTr-HĐTD ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc phê duyệt kết quả tuyển 

dụng công chức cấp xã năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 cho 

Ủy ban nhân dân các xã, phường gồm 11 người trúng tuyển.  

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao trách nhiệm: 

- Hội đồng tuyển dụng căn cứ quyết định phê duyệt để thông báo kết quả 

trúng tuyển đến người dự tuyển theo quy định. 

- Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ban hành 

quyết định tuyển dụng công chức cấp xã theo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Nội 

vụ, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã; Thủ trưởng các ngành có liên quan 

và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                               
- Như Điều 3;                                                                            
- Sở Nội vụ; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu VT, S(02).                                                                                  

   

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

Lê Ngọc Sơn 
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