
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /TB-UBND TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển chức danh công chức  

Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã  năm 2021 

 

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 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 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ 

hướng dẫn 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 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định 1962/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức 

cấp xã năm 2021; 

Căn cứ Báo cáo số 51/BC-NV ngày 07/9/2021 của Phòng Nội vụ về tổng hợp 

hồ sơ thí sinh dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2021. 

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo: 

1. Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy 

trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 là 03 người. 

   2. Thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy 

trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 là  0 người. 

(Cụ thể có danh sách thí sinh kèm theo) 

 Giao Phòng Nội vụ và UBND các phường xã thực hiện việc niêm yết tại 

trụ sở cơ quan và Văn phòng HĐND-UBND thành phố đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử thành phố theo quy định. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- TT Thành uỷ (b/c) 

- CT, các PCT UBND TP;  

- Ban kiểm tra phiếu dự tuyển theo QĐ 

2720/QĐ-UBND ngày 15/9/2021; 

- Ban Giám sát việc KT phiếu dự tuyển theo 

QĐ 2726/QĐ-UBND ngày 15/9/2021; 

- Trang TTĐT TP; 

- UBND các phường, xã (niêm yết); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 



UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CHỨC DANH 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ CẤP XÃ NĂM 2021 
 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày         tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn) 
 

 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Dân 

 tộc 

Hộ khẩu 

 thường trú 

Trình độ chuyên môn 

Ghi chú 
Nam Nữ 

Trình  

độ 
Chuyên  ngành  đào tạo 

I UBND phường Tam Thanh:  01 người/ 01 chỉ tiêu 
    

1 Trương Doãn Quân 01/04/1986 
 

Tày 
Khối 7,  Phường Tam 

Thanh, TP. Lạng Sơn 
Trung cấp Quân sự cơ sở 

 

II UBND xã Mai Pha: 02 người/ 01 chỉ tiêu 
   

2 Chu Văn Hùng 03/01/1996 
 

Nùng 
Thôn Phai Duốc, xã Mai 

Pha, TP. Lạng Sơn 
Trung cấp Quân sự cơ sở 

 

3 Hoàng Văn Thắng 02/06/1990 
 

Tày 
Thôn Nà Chuông, xã 

Mai Pha, TP. Lạng Sơn 
Trung cấp Quân sự cơ sở 

 

 Danh sách gồm 03 người./. 
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