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THÔNG BÁO  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển  

chức danh Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 

 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 26/11/2011 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 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 26/10/2022 của UBND thị xã 

Chơn Thành xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy Trưởng ban CHQS phường 

Minh Long năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 579/TTr-PNV ngày 

26/12/2022. 

Sau khi tổng hợp hồ sơ dự tuyển chức danh Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy 

quân sự xã theo Thông báo số 240/TB-UBND của UBND thị xã ngày 

03/11/2022 về việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 

cấp xã, UBND thị xã thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự 

tuyển công chức cấp xã như sau: 

Danh sách gồm 01 trường hợp:  
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văn 

Tổng 01 trường hợp. 
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Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị xã, UBND 

phường Minh Long và trên cổng thông tin điện tử của UBND thị xã theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT.UBND thị xã; 

- UBND phường Minh Long; 

- Phòng Nội vụ; 

- LĐVP, CV. Luyến; 

- Cổng thông tin điện tử UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Duy Đạt 
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